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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin 1.1.2013. Kainuun sosiaa-

li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, 

Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Kuntayhtymän toimintaan sisältyy erikoissairaanhoitolain 

mukainen Kainuun sairaanhoitopiiri, kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaan Kainuun 

erityishuoltopiiri ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Puolangan kunta on osajä-

sen, joka ostaa erikoissairaanhoidon, kehitysvammahuollon erityishuoltopiirin ja ympäristöter-

veydenhuollon palvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä ulkokunnan ta-

voin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen 

maksuosuusperusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puo-

lesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin 

kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 

koulupsykologien palvelut sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.  

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyöta-

hoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta 

palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Kuntayhtymä tuottaa kunnille myös muita palveluita mm 

taloushallinnon, tietohallinnon sekä henkilöstöhallinnon palveluita. 

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan 

1.  edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosi-

aalista turvallisuutta 

2.  kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 

3.  toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja 

potilasturvallisuutta 

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kuntalain mukai-

sesti yhtymävaltuusto, jonka jäsenet kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa toi-

mikautta vastaavaksi ajaksi. Puolangan kunnan edustajilla on puhe- ja äänioikeus asioissa, 

joiden osalta Puolangan kunta on osajäsen. Kuntayhtymän hallitus päättää muista kuin val-

tuuston päätettäväksi määrätyistä tehtävistä. 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on esitetty tehtäväksi yhdessä maakuntauudistuksen 

kanssa. Soten järjestämislaki ja maakuntalaki liitteineen ovat olleet lausunnolla maakunnissa. 

Ehdotettujen lakien mukaan Suomeen tulee 18 uutta itsehallinnollista aluetta, joita kutsutaan 

maakunniksi.  Näiden tehtäviin tulee sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, maakuntaliittojen 

tehtävät, pelastuslaitoksen tehtävät, aluehallintoviraston (AVI), TE-toimistojen ja ELY-

keskusten tehtäviä.  Lisäksi osa aluehallintovirastojen tehtävistä liitetään tähän uuteen organi-

saatioon. Esityksen mukaan Kainuu on yksi tuleva uusi itsehallinnollinen maakunta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja maakuntahallinnon valmistelu on käynnistetty Kainuussa kesäkuussa 2016 

yhteistyössä edellä mainittujen tahojen ja kuntien kanssa.  

Uudistuksen tavoitteena on turvata sote-palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja laatu.  Uu-

distuksessa yhdistetään maakunnallisesti eri toimijoiden tämänhetkiset palvelut alueellisesti 

yhtenäiseksi vahvistamalla järjestäjien kantokykyä.  Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja 

terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus.  

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon on valtakunnan tasolla varattu 

vuodelle 2018 kokonaisuudessaan yli 300,0 milj. euroa, josta ICT:n osuus on 130,0 milj. euroa, 

maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisten valmisteluelinten rahoitukseen 40,0 milj. euroa, 

maakuntavaalien järjestämiseen 15,9 milj. euroa ja valinnanvapauspilotteihin 130,0 milj. euroa. 

Vuodelle 2019 valmisteluun ja toimeenpanoon on varattu rahaa 211 milj. euroa. 

Ensivaiheessa rahoitus tulee valtion kautta ja rahoitus irrotetaan kuntapohjasta ja samanaikai-

sesti kuntien rahoituksesta poistuu soten valtionosuudet sekä kuntien maksama verorahoi-

tusosuus sote-palveluista.  Tämän hetken tiedon mukaan kunnilta siirtyvien kustannusten ta-

pauksessa käytetään vuosien 2018 ja 2019 siirtyvien kustannusten keskiarvoa, joka nostetaan 

vuoden 2019 tasolle. Kustannukset korotetaan vuoden 2020 tasolle kuntien peruspalveluiden 

hintaindeksiennusteella.  Tällä hetkellä maakuntien rahoitustasoa ei ole mahdollista arvioida 

vuoden 2021 tasossa.  Vuoden 2021 rahoitusarviolaskelma julkaistaan helmi/maaliskuussa 

2019, joka tulee perustumaan kunnilta kerättäviin talousarvio- ja suunnitelmatietoon (TA 2019 

& TS 2020).   

Esityksessä laiksi valinnanvapaudesta on linjattu mm. seuraavaa:  

- yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, mutta maakuntien on perustettava oma liikelaitos 

- valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa vaiheistetaan  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Hallitus esitti 18.6.2018 pilotoinnin aikataulun muuttamista toteutettavaksi seuraavasti: 

- Sote-keskuspilotit sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotit aloitetaan vas-

ta sitten, kun sote- ja maakuntalait on hyväksytty eduskunnassa 

- Suun hoidon pilotointi toteutettaisiin lakien voimaan tulon jälkeen 

Pilotoinnin aikataulu tarkistetaan vielä suhteessa sote-uudistuksen aloitusajan siirtymiseen ja 

lakiesityksen muutoksiin. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hallituksen kokouksessaan 28.6.2017 § 

194 päättänyt hakea valinnanvapauspilottiin.  Pilotointihakemus toimitettiin Sosiaali- ja terve-

ysministeriölle 15.3.2018 ja toukokuussa 2018 tulleen Valtioneuvoston päätöksen mukaan Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei saanut rahoitusta ko. pilotointiin.   Syksyllä 

2018 valinnanvapauslain on tarkoitus olla eduskuntakäsittelyssä muiden tulevia maakuntia 

koskevien lakiesitysten kanssa ja lakien hyväksymisen jälkeen voidaan tehdä lopulliset päätök-

set siitä, miten valinnanvapauspilotit etenevät.  Myös reformiministerityöryhmän 15.5.2018 hy-

väksymät ehdolliset linjaukset ensimmäisistä pilottialueista ja niiden rahoituksesta tarkastellaan 

vasta sen jälkeen, kun lainsäädäntö on vahvistettu. 

Uuden pilottihaun toteutuksesta ja aikataulusta päätetään lakipaketin hyväksymisen jälkeen.  

Tarkennetuista hakukriteereistä ja hakuaikataulusta annetaan erillinen ohjeistus heti, kun laki-

muutokset ovat varmistuneet.  Pilotoinnin tavoitteena on, että siinä olisi mukana mahdollisim-

man laajasti kuntia ja kuntayhtymiä kaikista maakunnista. 

 

Maire Ahopelto 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja  
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ 

2.1 Hallitusohjelma ja lainsäädännön uudistukset 

Hallituksen strategisessa ohjelmassa 29.5.2015 on linjattu hyvinvoinnin ja terveyden osalta 

seuraavaa: 

Kymmenen vuoden tavoite:  

Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen 

ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojär-

jestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvin-

vointia.  Suomen tulevaisuuden visio on: ”Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turval-

linen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä.  Yhteiskunnassamme vallitsee 

luottamus.” 

Hallituskauden tavoitteet: 

– Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksente-

ossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. 

Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.  

– Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julki-

nen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten 

erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. 

– Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. 

– Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu. 

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. 

– Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.  

– Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja pur-

kamalla. Hallitus asettaa alkusyksyyn mennessä yksityiskohtaiset mittarit, joilla arvioidaan ase-

tettujen tavoitteiden toteutumista.  

Hallituskauden kärkihankkeet ovat hyvinvoinnin ja terveyden osalta seuraavat: 

– Palvelut asiakaslähtöisiksi 

– Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 

– Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

– Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa 

– Osatyökykyisille tie työelämään 

Koko kuntayhtymän toimintaa koskevat lait  

- Maakuntalaki 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki 

- Maakuntien rahoituslaki 

- Kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki 

- Tuleva valinnanvapauslainsäädäntö 

- Toimeenpanolait 

- Terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvät asetukset 

Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 

-  Kuntalaki  (410/2015) 

-    EU:n tietosuoja-asetus (679/2016) 

-    Laki liikenteen palveluista (320/2017) 

-   Arkistolaitoksen määräys AL 16465/07.01.01.03.02/2016 Sähköisiin diaareihin 

ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteröintitietojen ja pysyvästi säilytet-

tävien asiakirjojen säilyttäminen sähköisessä muodossa 

-   Tiedonhallintalaki. Hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle syksyllä 2018. 

-   Tietosuojalaki HE 9/2018 on eduskuntakäsittelyssä 

-   Kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden toimielinten py-

syvästi säilytettävät pöytäkirjat ja niiden liitteet. Arkistolaitoksen päätös 22.8.2016. 

(AL/6411/07.01.01.03.01/2016) 

-   Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1.12.2017/813 

          

Perhepalvelut  

-  vammaislainsäädäntöuudistus (v. 2020 alkaen) 

- laki sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (1.1.2020) 

- asiakas- ja potilaslaki (1.1.2020) 

- laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (1.1.2020) 

- laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (1.1.2019, HE 52/2017) 

- sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö (1.1.2018) 

o sosiaalipäivystystä yhteispäivystyksen yhteydessä  
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- laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (1.1.2018) 

- perustoimeentulotuki Kelalle (1.1.2017) 

- perhehoitolaki (1.7.2016)  

- omaishoitolain muutos (1.7.2016)  

- kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutos (10.6.2016) 

- laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (1.1.2016) 

• kiristää sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia 

- uusi sosiaalihuoltolaki 

• toimeenpano lisää sosiaalipalveluja 

• lastensuojelulain muutokset: mm. kiireellinen sijoitus (1.1.2016) 

• § 46, 48 ja 49 (1.1.2016) 

- isyyslain muutos (1.1.2016) 

- STM:n suositus synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonnan laajentami-

sesta (1.1.2015) 

- laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1.1.2015) 

- laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (1.4.2015) 

- kuntien rahoitusvastuu lisääntyi työmarkkinatuessa (1.1.2015)  

- jäsenkuntia koskevat lakimuutokset 

o laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (1.12.2015) 

o varhaiskasvatuslain uudistus (1.8.2015) 

 

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja Sairaanhoidon palvelut  

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki 

- Maakuntien rahoituslaki 

- Kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki 

- Tuleva valinnanvapauslainsäädäntö 

- Terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvät asetukset 

 

Vanhuspalvelut  

-  Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista 980/ 2012 

- Sosiaalihuoltolaki 1301 /2014, muutokset 2016 alkaen 

- Perhehoitolaki 263/2015; muutokset 2016 alkaen 
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- Laki omaishoidon tuesta 937 / 2005; muutokset 2016 alkaen  

- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä; muutokset laki 925 / 2017 

- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 234/2015 

- Sotilasvammalaki; muutokset (STM) 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

- Asiakasmaksulain säädäntö: lain valmistelu on kesken.  

- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

2017 – 2019 (STM 6/2017) 

- Itsemääräämisoikeus lainsäädäntö; lain valmistelu on kesken  

- Iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon perusteet (STM 2017) 

 

Ympäristöterveydenhuolto 

-  Asumisterveysasetus  

- Terveydensuojelulaki, muutokset voimaan 1.1.2017 

- Talousvesiasetus, muutokset voimaan 27.10.2017  

- Säteilylain kokonaisuudistus, voimaan v. 2018 alussa 

- Elintarvikelaki 2020 

- Alkutuotantoasetuksen muutos 2017 

- Elintarvikevalvontaa koskevia MMM:n ja VN:n asetuksia vuosina 2017 ja 2018 

- Tupakkalaki, -STM:n ja VN:n asetuksia tupakkatuotteista, niiden myynnistä ja tu-

pakointitiloista vuosina 2017 ja 2018 

- MMM:n asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista voimaan 1.1.2018 

- Eläinten hyvinvointilaki 2020 

 

2.2. Keskeiset kansalliset kehittämisohjelmat 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) rahoituskausi päättyi v. 

2017, jonka jälkeen maan hallitus käynnisti ns. kärkihankkeet. Kärkihankkeiden avulla toteute-

taan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää muutos- ja uudistamistyötä.  

Kärkihankkeita on viisi:  

1) Palvelut asiakaslähtöisiksi (Palvelusetelikokeilu) 

2) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen (VESOTE, Mie-

lenterveyden ensiapu) 
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3) Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lape (Mukava Kainuu) 

4) Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen I&O 

(ErinOmainen/Ossi) 

5) Osatyökykyisille tie työelämään (Ote maakunnassa – Polut kuntoon) 

Kainuun sote osallistuu aktiivisesti em. kärkihankkeiden toteuttamiseen. Vuonna 2017 saatiin 

myönteinen rahoituspäätös neljään kärkihankkeeseen, joiden toteuttaminen jatkui vuodelle 

2018.   

Maan hallituksen kärkihankkeiden päätyttyä (v. 2018) STM on jatkanut palvelujärjestelmän ke-

hittämisen tukemista kokeilu- ja pilotointihankkeilla. Kainuussa kokeillaan henkilökohtaista bud-

jetointia (HB) ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden osalta.  

Vuonna 2017 Kainuun soten hallitus teki päätöksen, että sote hakee valinnanvapauspilottiin.  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valinnanvapauspilottihakemusta ei hyväk-

sytty. Vuonna 2019 käynnistyy laajempi valinnanvapauteen liittyvä pilotti (sote-keskukset, 

suunhoidon yksiköt), mikäli valinnanvapauslaki hyväksytään eduskunnassa. Lisäksi maan halli-

tus rahoittaa Lape-muutosagentin toiminnan vuodelle 2019, kun taas I&O muutosagentin teh-

tävä päättyy vuoden 2018 lopussa.  

2.3 Taloudelliset muutokset 

2.3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa 

Valtiovarainministeriön syyskuun 2018 budjettikatsauksen mukaan: 

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on jo takana. Suomen 

talouden kasvu hidastuu 1,7 prosenttiin vuonna 2019. Lähivuosina talouskasvua tukevat eten-

kin kotimainen kysyntä sekä ulkomaankauppa. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa kuiten-

kin reaalisten käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu. Investointien kasvun ennustetaan 

hidastuvan vuonna 2019. Tämä johtuu erityisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien 

kääntymisestä laskuun. Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopea kasvu ylläpitää työvoiman 

kysyntää ja työllisyys kasvaa. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan 6,9 prosenttiin ja työlli-

syysasteen nousevan 72,4 prosenttiin vuonna 2019.  

Suomen talous on päässyt selvään kasvuun ja julkisyhteisöjen alijäämä on pienentynyt viime 

vuosina talouskasvun siivittämänä. Hallituksen päättämät sopeutustoimet ovat myös vahvista-

neet rahoitusasemaa. Hyvän suhdannetilanteen jatkuessa rahoitusaseman kehitys jatkuu sa-

mankaltaisena lähivuodet, ja julkinen talous lähes tasapainottuu vuonna 2019. Julkinen velka 
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suhteessa bruttokansantuotteeseen painuu alle 60 prosentin vuonna 2018.  

Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa julkinen talous on silti hauraassa tilassa. Nimellisesti 

velkaantuminen jatkuu noususuhdanteesta huolimatta, ja velkataso on jo valmiiksi korkealla 

tasolla seuraavan laskusuhdanteen koittaessa. Julkista taloutta rasittavat rakenteelliset tekijät 

luovat paineita julkiseen talouteen myös 2020-luvulla. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kasvu-

painetta eläke- sekä hoito- ja hoivamenoihin.  

Taulukko 1. Keskeiset ennusteluvut, Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus, kesä 
2018 (18.6.2018) 

 

Taulukko 2. Muut keskeiset ennusteluvut , Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus, 
kesä 2018 (18.6.2018) 
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2.3.2 Julkinen talous  

Julkisen talouden kehitys 

Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista. 

Hallituksen keskeisinä tavoitteina on kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta ja nos-

taa työllisyysastetta. Tavoitteena on lopettaa velaksi eläminen vuonna 2021. Hallitusohjelmaan 

sisältyy erilaisia sopeuttamistoimia. Verotuksen painopistettä on hallituskaudella siirretty työn ja 

yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin. 

Talouden ennustetaan kasvavan edelleen vuonna 2019. Työttömyysasteen ennustetaan laske-

van ja työllisyysasteen nousevan. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa on 

kuitenkin pidemmällä aikavälillä merkittävä kestävyysvaje eli epätasapaino tulojen ja menojen 

välillä. 

Vuoden 2019 talousarvioesitys ylittää 55,3 mrd. euroa. Valtion budjettitalouden alijäämäksi en-

nakoidaan noin 1,4 mrd. euroa ja valtionvelan odotetaan nousevan noin 109 mrd. euroon. 

Talousarvioesitykseen sisältyy panostuksia mm. työllisyyden, osaamisen ja tutkimuksen tuke-

miseen, eriarvoisuuden ehkäisemiseen, maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, poliisi-

toimeen ja puolustukseen, maatalouteen, vesiensuojeluun sekä varhaiskasvatukseen. Työttö-

myysturvamenojen odotetaan vähenevän työllisyystilanteen kohenemisen johdosta. 

 Vuoden 2019 talousarvioesitys päivitetään myös www.tutkibudjettia.fi -sivustolle, jossa budjet-

tia voi tarkastella visuaalisesti eri näkökulmista.  

 

Maakunta- ja sote-uudistus 

Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy vuoden 2021 alkuun. Hallituksen tavoitteena 

on, että maakuntavaalit pidetään toukokuussa 2019 ja maakuntavaltuustot aloittaisivat toimin-

tansa saman vuoden elokuussa. Maakunnat perustettaisiin kuitenkin heti lakien voimaantulon 

jälkeen ja maakunnan väliaikaishallinto johtaisi maakuntien hallinnon ja toiminnan valmistelua 

siihen asti, kunnes vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa toimikautensa. Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelujen järjestäminen sekä vastuu muiden hallinnonalojen tehtävien hoitami-

sesta siirtyvät maakuntien vastuulle vuodesta 2021 alkaen.  

Uudistuksen toimeenpanon valmisteluun varataan valtion budjettirahoitusta noin 211 milj. eu-

roa vuonna 2019. Rahoituksella katetaan uudistuksen esivalmistelun ja väliaikaishallinnon kus-
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tannukset, suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallisia tietojärjestelmäratkaisuja sekä peruste-

taan maakuntien yhteisiä palvelukeskuksia. Rahoituksella toteutetaan alueellista ja valtakun-

nallista muutosjohtamista sekä uudistuksen edellyttämä toimeenpanon valmistelu myös valtio-

neuvostossa.  

2.3.3 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitys 

Kuntayhtymän toimintamenojen kehitys 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta linkittyy vahvasti sitä edeltänee-

seen Kainuun maakunta -kuntayhtymään, sillä huomattavin osa taloudesta ja tehtävistä siirtyi 

toimintaa jatkamaan perustetulle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Kai-

nuun hallintokokeilun taloudellista kehitystä on pyritty vertaamaan ilman hallintokokeilua val-

linneeseen tilanteeseen. Vaikutusten arviointia täysin luotettavasti ei kuitenkaan voida tehdä 

ilman tosiasiallista vertailupohjaa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät eivät käsittä-

neet koko kuntasektorille kuuluvaa tehtäväaluetta. Tästä johtuen tuloksia ei voi verrata valta-

kunnallisesti koko kuntasektorin kehitykseen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät sii-

hen liittyvine tukipalveluineen käsittivät yli 80 prosenttia organisaation menoista, joten meno-

jen vertaaminen Manner-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluihin antaa luotettavimman vertai-

lutuloksen. 

Talouden kehitystä tarkasteltaessa on käytetty Tilastokeskuksen Kuntien talous- ja toimintati-

laston tietoja sekä muita Kuntaliiton ja THL:n tilastoja. 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta lakkasi vuoden 2012 lopussa. Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja kunnille palautuivat 

lukiot ja Ammattioppilaitos. Kainuun liitto toimii omana organisaationaan vuoden 2013 alusta. 

Puolanka on osajäsen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ja ostaa kuntayh-

tymältä erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon ja ympäristöterveydenhuollon 

palvelut. Useista muutoksista johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvua 

vuodesta 2012 vuoteen 2013 on vaikea täsmällisesti esittää. Tehdyn arviolaskelman mukaan 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintamenot kasvoivat noin 2 % vuodes-

ta 2012 vuoteen 2013.  

Vuodesta 2013 vuoteen 2014 sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenot kasvoivat 4,4 %. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat samalla tarkaste-

lujaksolla (ilman liikelaitosta) 3,3 %. 
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toinen toimintavuosi 2014 toteutui talou-

dellisesti hyvin verrattuna sekä alkuperäiseen talousarvioon että muutettuun käyttösuunnitel-

maan. Tilinpäätöksen tiedot annettiin jäsenkunnille 26.2.2015. Ilman kunnille palautettavaa 

maksuosuutta tilinpäätös oli 7,9 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnille palautettiin 7,9 miljoonaa 

euroa ylijäämää kuntien maksuosuuksien suhteessa vuodelta 2014. Lisäksi kunnille palautettiin 

sote ky:n taseessa oleva 3,4 miljoonan euron ylijäämä vuodelta 2013 vuoden 2013 mak-

suosuuksien suhteessa. Yhteensä 11,3 miljoonan euron palautus Kainuun sote ky:n jäsenkun-

nille maksettiin elokuun alussa 2015, kun yhtymävaltuusto oli hyväksynyt vuoden 2014 tilinpää-

töksen ja päätös oli saanut lainvoiman.  Ylijäämän palautus perustui jäsenkuntien hyväksy-

mään ja 1.1.2015 voimaan tulleeseen perussopimusmuutokseen. 

Vuoden 2014 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitoksia 4,4 milj. euroa alijää-

mäinen. Talousarvion käyttösuunnitelmassa menoja karsittiin 7,8 milj. euroa ja tuloja lisättiin 

0,3 milj. euroa, jolloin käyttösuunnitelman loppusumma oli 3,7 milj. euroa ylijäämäinen.  Näillä 

tehdyillä talousarviomuutoksilla vuoden 2014 käyttösuunnitelman toimintakulut olivat 6,0 % 

suuremmat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakulut. Tilinpäätöksessä 2014 toimintakulut 

kasvoivat 4,4 % edellisestä vuodesta. 

2014 tilinpäätöksessä toimintatuottojen toteutumisaste oli muutettuun talousarvioon verrattuna 

97,3 prosenttia. Toimintatuotot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden n. 8,6 milj. euroa. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vuonna 2014 kertyvä 7,9 miljoonan yli-

jäämä kirjattiin ylijäämän vähennyksenä siten, että käyttötaloudessa se näkyi kuntien mak-

suosuuden vähentymisenä 268 499 000 eurosta 260 552 000 euroon. Uuden perussopimuk-

sen mukaan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos oli -+0 euroa ja 31.12.2014 kuntayhtymän 

yli/alijäämätilin saldo on 0 euroa. Kuntien maksuosuus laski 3 % alkuperäisestä talousarvioon 

2014 varatusta maksuosuudesta. 

Toimintamenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 98,5 prosenttia.  

Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstökuluissa, jotka alittuivat 4,8 milj. euroa. Vuokrissa 

oli alitusta n. 1,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyivät euromääräisesti 2 milj. euroa. Yhteensä 

toimintakulujen toteuma jäi 4,6 milj. euroa alle käyttösuunnitelmassa arvioidun. On huomioita-

va, että käyttösuunnitelma, johon vertaukset tehdään, oli n. 3,7 milj. euroa ylijäämäinen. 

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2014 muodostui 157 000 euroa ylijäämäiseksi.  

Laboratoriotoimintoja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille tuottava NordLab -liikelaitos palautti 

vuoden 2014 tilinpäätöksessä Kainuun sote ky:lle 0,4 milj. euroa. 
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Vuoden 2015 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitoksia 4 milj. euroa alijäämäi-

nen. Talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan tehtiin tulosalueilla siten, että toimintatuottojen 

ja toimintamenojen loppusummat pysyivät ennallaan ja koko kuntayhtymän  

tulos pysyi näin alkuperäisen talousarvion mukaisesti 4 milj. alijäämäisenä. Käyttösuunnitelman 

2015 toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2014 verrattuna oli 4%. Käyttösuunnitelma 

hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 22.4.2015.   

Vuoden 2015 tilinpäätös oli 2,7 milj. euroa alijäämäinen ilman kunnilta perittävää lisämak-

suosuutta. Kunnilta perittiin vuoden 2016 elokuussa 2,7 miljoonaa euroa vuoden 2015 alijää-

mää kuntien maksuosuuksien suhteessa. Alijäämän lisälaskutus perustuu jäsenkuntien hyväk-

symään ja 1.1.2015 voimaan tulleeseen perussopimusmuutokseen.  

 

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2015 muodostui 161 778 euroa alijäämäiseksi.  

 

Laboratoriotoimintoja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille tuottava NordLab -liikelaitos palautti 

vuoden 2015 tilinpäätöksessä Kainuun sote ky:lle 0,55 milj. euroa. 

 

Vuoden 2016 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitosta 3,3 milj. euroa alijää-

mäinen. Talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan tehtiin tulosalueilla siten, että 

toimintatuottojen ja toimintamenojen loppusummat muuttuivat kuntayhtymätasolla saman 

verran ja koko kuntayhtymän tulos pysyi näin alkuperäisen talousarvion mukaisesti 3,3 milj. 

euroa alijäämäisenä.  Käyttösuunnitelman 2016 toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätökseen 

2015 verrattuna oli 2,3 %.  Käyttösuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 20.4.2016.  

Vuoden 2016 tilinpäätös oli 3,5 milj. euroa ylijäämäinen ennen kunnille palautettavaa mak-

suosuutta.  Kuitenkin 1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen mukaan vuoden 2016 tilin-

päätöksen tulos oli -+0 euroa ja 31.12.2016 kuntayhtymän yli/alijäämätilin saldo oli 0 euroa.  

Kunnille palautettiin 3,5 milj. euron ylijäämä elokuussa 2017.  Kuntien maksuosuus laski 1,3 % 

alkuperäisestä vuoden 2016 talousarvioon varatusta maksuosuudesta.  Kuntien maksuosuus 

laski edellisestä tilinpäätöksestä 759 000 euroa eli 0,3 %. 

Toimintatuotot toteutuivat talousarvio/käyttösuunnitelmaan verrattuna 98,8 % ja toimintakulut 

toteutuivat 98,0 %.  Kunnille suoritettu ylijäämän palautus vähensi osaltaan toimintatuottoja. 

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2016 oli 55 081,58 euroa ylijäämäinen.   
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Vuoden 2017 tilinpäätös oli 1,2 milj. euroa ylijäämäinen ennen kunnille palautettavaa mak-

suosuutta.  1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen mukaan vuoden 2017 tilinpäätöksen 

tulos oli -+0 euroa ja 31.12.2017 kuntayhtymän yli/alijäämätilin saldo oli 0 euroa, sillä kunnille 

palautettiin 1,2 milj. euron ylijäämä elokuussa 2018.  Kuntien maksuosuus laski 0,4 % alkupe-

räisestä vuoden 2017 talousarvioon varatusta maksuosuudesta.  Kuntien maksuosuus nousi 

edellisestä v.2016  tilinpäätöksestä 4,4 milj. euroa eli 1,6 %. 

Toimintatuotot toteutuivat talousarvio/käyttösuunnitelmaan verrattuna 98,5 % ja toimintakulut 

toteutuivat 98,9 %.  Kunnille suoritettu ylijäämän palautus vähensi osaltaan toimintatuottoja. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintakulut ovat nousseet seuraavasti 

eri vuosina: 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintakulut ovat nousseet seuraavasti 

eri vuosina: 

Tilinpäätös 2013   -> Tilinpäätös 2014  4,4 % 
Tilinpäätös 2014   -> Tilinpäätös 2015  3,6 % 
Tilinpäätös 2015   -> Tilinpäätös 2016  0,3 % 
Tilinpäätös 2016   -> Tilinpäätös 2017  0,1 % 
Tilinpäätös 2017   -> Talousarvio 2018  0,8 % 

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2017 oli 31185,63 euroa ylijäämäinen.   

Vuoden 2018 alkuperäinen hyväksytty talousarvio ilman liikelaitosta oli -3,9 milj. euroa alijää-

mäinen.  Talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan tehtiin tulosalueilla siten, että 

toimintatuottojen ja toimintamenojen loppusummat eivät muuttuneet, vaan koko kuntayhtymän 

tulos pysyi näin alkuperäisen talousarvion mukaisesti – 3,9 milj. euroa.   

Kainuun Työterveys –liikelaitos muuttuu 1.1.2019  Kainuunmeren Työterveys Oy:ksi, jonka 

omistaa 100 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 

2.4 Sosiaaliset muutokset  

2.4.1 Kainuun väestönkehitys, väestörakenteen muutos 

Kainuun väestön määrä on vähentynyt 6 782 henkilöä vuosien 2005 – 2016 aikana (pl Vaala). 

Väestön määrän väheneminen on ollut jopa nopeampaa kuin Kainuun maakuntasuunnitelman 

perusteella on ennakoitu. Pääosan muuttoliikkeestä aiheuttaa maakunnan nuorten hakeutu-

minen maakunnan ulkopuolella olevaan koulutuspaikkaan.  
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Kuva 1: Väestömäärän kehitys 2005–2017 sekä ennusteet vuoteen 2035 saakka (pl. Vaala). (Lähde: Kainuun 
liitto, Tilastokeskus 2018)  

2018 kesäkuun loppu, 
ennakkotieto

Elävänä 
syntyneet

Kuolleet Luonnollinen 
väestönlisäys

Kuntien 
välinen 
tulomuutto

Kuntien välinen 
lähtömuutto

Kuntien välinen 
nettomuutto

Kunnan 
sisäinen 
muutto

Maahan-
muutto

Maasta-
muutto

Netto-
maahan-
muutto

Väestön-
lisäys

Ennakko-
väkiluku

Kainuun maakunta 241 499 -258 1279 1461 -182 3234 95 35 60 -380 73579

Hyrynsalmi 8 24 -16 32 41 -9 45 3 0 3 -22 2304

Kajaani 159 197 -38 639 835 -196 1984 62 24 38 -196 37043

Kuhmo 14 80 -66 101 109 -8 300 6 2 4 -70 8429

Paltamo 6 31 -25 69 67 2 80 0 0 0 -23 3412

Puolanka 2 28 -26 65 50 15 94 2 4 -2 -13 2656

Ristijärvi 1 16 -15 33 29 4 24 2 0 2 -9 1308

Sotkamo 36 57 -21 233 205 28 452 15 4 11 18 10441

Suomussalmi 15 66 -51 107 125 -18 255 5 1 4 -65 7986  
Kuva 2a. Väestönmuutosten ennakkotiedot Kainuussa kesäkuun lopussa 2018 .  (Lähde: Kainuun liitto, Tilasto-
keskus 2018).  

2016 Elävänä 
syntyneet

Kuolleet Luonnollinen 
väestönlisäys

Kuntien 
välinen 
tulomuutto

Kuntien 
välinen 
lähtömuutto

Kuntien 
välinen 
nettomuutto

Kunnan 
sisäinen 
muutto

Maahan-
muutto

Maasta-
muutto

Netto-
maahan-
muutto

Kokonais-
netto-
muutto

Väestön-
lisäys

Väkiluvun 
korjaus

Kokonais-
muutos

Väkiluku

Kainuun maakunta 620 969 -349 3072 3535 -463 6887 366 69 297 -166 -515 -6 -521 74803
Hyrynsalmi 18 34 -16 106 107 -1 100 5 2 3 2 -14 -2 -16 2406
Kajaani 378 376 2 1705 2027 -322 4347 267 43 224 -98 -96 -5 -101 37521
Kuhmo 45 133 -88 217 298 -81 656 17 4 13 -68 -156 -3 -159 8647
Paltamo 16 62 -46 185 150 35 182 15 3 12 47 1 2 3 3491
Puolanka 15 52 -37 110 120 -10 154 8 3 5 -5 -42 1 -41 2735
Ristijärvi 9 24 -15 76 65 11 47 1 3 -2 9 -6 0 -6 1345
Sotkamo 101 128 -27 453 487 -34 836 15 8 7 -27 -54 2 -52 10471
Suomussalmi 38 160 -122 220 281 -61 565 38 3 35 -26 -148 -1 -149 8187  
Kuva 2b. Väestönmuutokset Kainuussa 2016. (Lähde: Kainuun liitto, Tilastokeskus 2018). 
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Kuva 3. Kainuun väestömuutokset seutukunnittain Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukunnissa; Vaala poistettu 
(Indeksi 31.12.2005 = 100).    

2.4.2 Kainuun työllisyys, työttömyys, huoltosuhde 

Kainuun  ELY-keskuksen syyskuun 2018 työllisyyskatsauksen mukaan Kainuun työttömyys 

on laskenut edelleen.  Vuositasolla työttömyys on laskenut Kainuussa yhtäjaksoisesti 2015 

elokuusta lähtien ja pitkäaikaistyöttömyys lokakuusta 2016 lähtien. TE –toimistoon ilmoittau-

tuneita työttömiä työnhakijoita on 9,7 % työvoimasta ja koko maan vastaava luku on 8,8 %.  

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64- vuotiaista oli Kainuussa tämän vuoden syyskuun 

lopussa vähän alle 70 prosentin. 

Kuva 3: Lähde: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun työllisyyskatsaus elokuu 2018  
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2.5 Teknologiset muutokset 

Sähköinen asiointi  

Digitalisaation lisääntyminen eri puolilla yhteiskuntaa lisää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen 

osalta sähköisen asioinnin ja asiointimahdollisuuksien tarvetta. Kansalaisille ja Kainuun soten 

henkilökunnalle tämä näkyy lisääntyvänä tarpeena oppia uusia asioita. Kansalaispalvelut tulee 

tehdä mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja helposti tavoitettaviksi, jotta niiden tuomat vaikutta-

vuushyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön. Kansalaisille suunnatut palvelut tulee tuoda 

kansalaisten ulottuville ja niiden käyttöä opastetaan ja niiden luokse ohjataan.  

Henkilökunnan osalta uudet ja edelleen kehittyvät tietojärjestelmät asettavat muutos- ja koulu-

tuspaineita. Uusien digitalisaation mukanaan tuomien toimintaprosessien käyttöönotto saattaa 

edellyttää toiminta- ja työtapojen muuttamista, jotta uudet tietojärjestelmät saadaan täysitehoi-

sesti käyttöön. Tällöin on muutosjohtamisella, sitouttamisella, koulutuksella ja käytön valvon-

nalla suuri merkitys. Kainuun soten ei kannata investoida digitalisaatioon ja tietojärjestelmäke-

hitykseen ellei koko organisaatio ole niihin sitoutunut. Kainuun sotelle Uusi sairaala -hankkeen 

eteneminen tuo eteen myös uusien tietojärjestelmien ja teknologisten ratkaisujen käyttöönoton 

tarvetta lähivuosien aikana. Digitalisaation ja uusien tietojärjestelmien ympärille luodut tehok-

kaat toimintaprosessit ja niitä toteuttavat motivoituneet työntekijät tuovat organisaation toimin-

taan vaadittua tehokkuutta ja parhaimmillaan kustannussäästöjä - eivät yksistään pelkät tieto-

järjestelmät. 

Kainuun soten verkkosivut mahdollistavat kansalaisille uudistetun kanavan käyttää ja tutustua 

Kainuun soten palveluihin sähköisesti. Verkkosivuston avulla Kainuun sote tiedottaa maakunta- 

ja sote-uudistuksesta, sillä maakunta- ja sote-uudistus tuo muutospaineita Kainuun soten tuki-

palveluihin, kuten mm. tietohallintoon. Lopullinen lakiesitys on vielä auki, mutta toivottavasti 

päätöksiä saataisiin syksyn 2018 aikana. Kansalliset sähköisen asioinnin projektit tuovat oman 

vaikutuksensa myös kainuulaisten sähköiseen asiointiin, mm. suomi.fi ja omahoito-palveluiden 

uudistamisen ja käyttöönoton myötä. 
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3. TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2020 – 2022 

3.1 Talousarvion perusteita 

3.1.1 Rahoituksen muodostuminen 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kun-

tayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaan-

hoito ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana 

palvelunaan tai järjestä sitä muulla tavalla. Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on järjestää 

jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.  

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palvelutoimintaa ja tukipalveluita sopimuksin muil-

le kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- 

ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita.  

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien 

maksuosuudet määräytyivät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien 

päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaalihuollon 0-6 -vuotiaiden laskennallisista kus-

tannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan 

kuntayhtymälle.  

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtionosuusjärjestel-

mässä ei voida erottaa STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta. 

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa sii-

hen, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään. 

Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi ja yli/alijäämän käsittelyn täsmentämiseksi Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät 2014 

perussopimukseen muutokset 1.1.2015 lukien. 

Muutetun perussopimuksen rahoituspykälän mukaan: 

Varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti: 

Se määrä, joka talousarvion mukaan suoraan kuntayhtymälle maksettavien valtionosuuksien, 

sekä muiden tulojen lisäksi tarvitaan tämän sopimuksen 3 §:ssä määriteltyjen tehtävien hoita-
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mista varten, kootaan kuntayhtymän jäsenkunnilta varainhoitovuoden maksuosuuksina. 

Kuntayhtymän järjestämiin toimintoihin kohdistuva peruspalvelujen valtionosuus (sosiaali- ja 

terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus) kohdennetaan laskennallisesti 

kuntayhtymälle.  

STM:n valtionosuus erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta laskemalla (valtionosuus las-

kennallisiin kustannuksiin) laskennallisesti prosenttiosuutena, joka vastaa vuoden 2014 perus-

sopimuksen mukaista laskennallista sosiaali- ja terveysmenojen osuutta laskennallisiin sosiaa-

li- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjastotoimen kustannuksiin tarkoitetusta pe-

ruspalvelujen valtionosuudesta. STM:n valtionosuudesta lasketut kuntakohtaiset prosent-

tiosuudet ovat: 

Hyrynsalmi:        83,2     

Kajaani:      72,9 

Kuhmo:      78,4 

Paltamo:      76,0 

(Puolanka:      81,7; kalliinhoidon tasauksen laskennassa) 

Ristijärvi:      83,7  

Sotkamo:      72,5 

Suomussalmi:    80,1. 

STM:n valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määri-

tellään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta 

verorahoituksesta (50 % / 50 %). Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot, 

yhteisöverot ja kiinteistöverot), muut kuin kuntayhtymälle maksettavat tai kohdennettavat valti-

onosuudet, valtionosuuden lisäosat, valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset nettona, 

järjestelmämuutoksen tasaus 2010, järjestelmämuutoksen tasaus 2015 ja verotuloihin perustu-

va valtionosuuksien tasaus sekä mahdolliset muut näitä vastaavat erät. 

Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella (t-2, kiinteistövero t-1) 

ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot laske-

taan maakunnan keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisö- verotulot 

lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Voimalaitosten kiinteistövero 

otetaan kuitenkin huomioon 1,4 %:n verokannan mukaan.  

Asukaslukuna käytetään viimeistä vahvistettua vuodenvaihteen asukaslukua.  
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Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien saamia 

muita peruspalvelujen valtionosuuksiin kuulumattomia opetus- ja kulttuuriministeriön myöntä-

miä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia ja / tai -avustuksia, kunnan yleistä 

harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muutoksen perusteella kunnille maksettavia 

yhdistymisavustuksia eikä investointi- ja kehittämishankkeiden tukea.  

Lain toimeentulotuesta 5 b §:n mukaan kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuen kustan-

nuksista on 50 prosenttia. Kunnan rahoitusosuus otetaan huomioon tekemällä sitä vastaava 

vähennys kunnalle maksettavasta peruspalvelujen valtionosuudesta. Vuoden 2017 alusta pe-

rustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen kuntayhtymän tehtäväksi jäävät täydentävä ja ehkäise-

vä toimeentulotuki. 

Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perus-

teella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden 

aikana kuukausittain kahdessa erässä 12. ja 30. päivä.  

Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kus-

tannuksia vastaavaksi. Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymi-

sen jälkeen. 

Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto 

Kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män jäsenkunnalle potilaskohtaisista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutu-

neita poikkeuksellisen suuria kustannuksia terveydenhuoltolain 76 §:n toteuttamiseksi. 

Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain maksu, 

jonka suuruuden valtuusto vahvistaa talousarviossa. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsen-

kuntien rahaston maksuosuus määrätään perussopimuksen 16 § toiminnan rahoi-

tus/jäsenkuntien perustein lukuun ottamatta toimeentulotuesta 5 a §:n mukaista valti-

onosuutta perustoimeentulotuen kustannuksista. 

Osajäsenien maksuosuuden ja ulkokuntalaskutus 

Ympäristöterveydenhuollon Puolangan rahoitusosuuden laskeminen tapahtuu siten, 

että ympäristöterveydenhuollon laboratorion kustannukset jaetaan €/asukas, terveys-

valvonnan kustannukset jaetaan siten, että 40 % määräytyy asukasluvun ja 60 % val-

vontakohteiden lukumäärän perusteella ja eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan 

siten, että 20 % määräytyy asukasluvun ja 80 % tilojen lukumäärän perusteella. 



28 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Muilta osin osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suo-

ritehinnan. Suoritehinnoittelun perustana ovat todelliset kustannukset, jotka sisältävät 

toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, poistot sekä pääomalle mahdollisesti 

suoritettavan koron. 

Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän 

kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun 

loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asi-

akkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 

Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muu-

tokseen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan 

ilmoitusta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien. 

3.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys 

Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet määritellään puoleksi 

euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verora-

hoituksesta. Valtionosuuksien kehitys arvioidaan yleisen taloudellisen kehityksen sekä 

valtion peruspalveluohjelman 2015 – 2018 tietojen perusteella. Verotulot arvioidaan 

Kuntaliiton verotulojen ennustamiskehikkoon sekä kuluvan vuoden verotietojen kehi-

tykseen perustuen.   

Kainuussa sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet ovat kasvaneet aiempina vuosina 

väestön ikääntymisen vuoksi hieman muuta maata enemmän. 2015 alusta voimaan 

tulleessa valtionosuusuudistuksessa osa Kainuun kunnista menetti valtionosuuksia 

aikaisempaan verrattuna, osa taas hyötyi uudistuksesta.   

Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 

Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen  
(Lähde: Valtion talousarvioesityksen luku 8.1) 

Kunnallisvero 

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään v. 2019 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiota-

soindeksin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 

154 milj. eurolla v. 2019. Työtulovähennystä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnal-
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lisveron tuottoa 19 milj. eurolla v. 2019. Perusvähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän 

kunnallisveron tuottoa 54 milj. eurolla v. 2019. Valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyk-

sen korottaminen pienentää kuntien verotuottoa yhteensä arviolta 7 milj. eurolla v. 2019. Työ-

asuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. Toimen-

piteen arvioidaan pienentävän verotuottoja n. 3 milj. euroa vuodesta 2019 alkaen, josta kuntien 

osuus on 2 milj. euroa. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jat-

ketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että v. 2019 asuntolainan koroista on vähennyskel-

poista 25 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla. Hal-

litusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti. 

Kuva 5. Hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutukset valtionosuuteen  

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja kuntien välillä käydään perus-

sopimuksen mukaiset neuvottelut seuraavan vuoden talousarviosta, kuntien asukkai-

den palveluista ja niiden mahdollisista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä-

kuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Neuvottelut käydään kunkin vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. Talousarvioluonnos on toimitettava jäsenkunnille kuntaneuvotte-

lujen jälkeen 31.8. mennessä. Talousarviossa huomioidaan terveydenhuollon järjes-

tämissuunnitelman mukaiset linjaukset ja toimenpiteet. Vuotta 2019 koskevat neuvot-

telut pidettiin kuntien kanssa touko - kesäkuussa 2018. Kuntakokouksessa 3.9.2018 

kunnat esittivät Kainuun sote:n kuntien rahoitusosuudeksi 276 000 000 euroa vuodel-

le 2019. 
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Kuntien maksuosuudet  
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Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi
v. 2012 10 783 113 162 34 271 12 879 12 988 6 301 32 901 34 999

v. 2013 11 147 115 560 35 407 13 507 6 653 33 944 36 237

v. 2014 11 200 119 548 36 589 13 776 6 621 35 420 37 398

v. 2015 11 817 125 401 37 549 14 544 7 011 37 625 37 267

v. 2016 11 410 126 374 36 770 14 389 7 190 37 594 36 727

v. 2017 11 431 129 029 37 153 14 534 0 7 265 38 398 37 021

v. 2018 11 460 127 083 36 534 14 273 0 7 077 37 564 36 009

v. 2019 11 893 130 553 37 337 14 747 0 7 013 38 403 36 054

Kuntien maksuosuudet v:na 2011-2019

 
Kuva 6. Kuntien maksuosuuksien kehitys kunnittain ja vuosittain 2011 – 2019 

Kuntien maksuosuuksien euromääräiseen kehitykseen vaikuttaa kunnan valtionosuus 

sekä verorahoitus. Kuntakohtaiset valtionosuuksien määrät vaihtelevat vuosittain valti-

onosuusperusteista johtuvista muutoksista.  

Taulukko 3. Kuntien maksuosuuksien kehitys 2011 – 2019 

Kunta 1000 € 2012 €/as 2013 €/as 2014 €/as 2015 €/as 2016 €/as 2017 €/as TA 2018 €/as TA 2019 €/as
Hyrynsalmi 10 783 4 035 11 147 4 172 11 200 4 303 11 817 4 607 11 410 4 643 11 431 4 740 11 460 4 763 11 893 5 113

Kajaani 113 162 2 974 115 560 3 037 119 548 3 148 125 401 3 312 126 374 3 387 129 029 3 444 127 083 3 387 130 553 3 506

Kuhmo 34 271 3 672 35 407 3 793 36 589 3 960 37 549 4 124 36 770 4 164 37 153 4 237 36 534 4 225 37 337 4 393

Paltamo 12 879 3 383 13 507 3 548 13 776 3 681 14 544 4 018 14 389 4 090 14 534 4 185 14 273 4 088 14 747 4 293

Puolanka 12 988 4 334 0
Ristijärvi 6 301 4 232 6 653 4 468 6 621 4 566 7 011 4 913 7 190 5 141 7 265 5 401 7 077 5 262 7 013 5 325

Sotkamo 32 901 3 076 33 944 3 173 35 420 3 316 37 625 3 530 37 594 3 593 38 398 3 664 37 564 3 587 38 403 3 684

Suomussalmi 34 999 3 914 36 237 4 052 37 398 4 244 37 267 4 303 36 727 4 388 37 021 4 460 36 009 4 398 36 054 4 478

Yhteensä 258 284 3 312 252 455 3 367 260 552 3 497 271 214 3 670 270 454 3 738 274 831 3 804 270 000 3 746 276 000 3 872  

3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet 

Talousarvion 2019 laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuoden 2017 tilinpäätöstietoja.  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2017 tulos oli 1,2 milj. euroa yli-

jäämäinen ja tämä ylijäämä palautettiin kunnille elokuussa 2018. Vuoden 2018 alkuperäinen 

talousarvio ja käyttösuunnitelma on ilman liikelaitosta – 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.  



31 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 

Syyskuun 2018 toteuman perusteella lasketun vuosiennusteen mukaan vuoden 2018 talous-

arvio näyttäisi toteutuvan n. 9,8 milj. € alijäämäisenä.  

Keva on ilmoittanut seuraavista eläkemaksujen muutoksista: 

- Varhaiseläkemenoperusteinen maksu (Varhe-maksu) poistuu ja se korvautuu työkyvyt-
tömyyseläkemaksulla 

-    Uusi työkyvyttömyyseläkemaksu on jatkossa osa työnantajan maksamaa palkkaperus-
teista maksua 

-    Työnantaja ei enää jatkossa itse tilitä omia maksujaan vaan Keva laskuttaa ne Tulore-
kisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella 

-    Työkyvyttömyysmaksu on kerralla lopullinen 
-    Kuntoutumishyvitys lakkaa mutta sen korvaa osatyökyvyttömyyshyvitys 
-    Muutokset vahvistetaan 30.11.2018, jonka jälkeen saadaan lopullinen varmuus tulevista 

maksuista 

Talousarviossa on huomioitu kilpailukykysopimuksen (KIKY) vaikutus henkilöstömenoihin. 

Myös talousarviovuodelle 2019 kohdistuvat kunta- alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset 

palkankorotukset on huomioitu talousarvioesityksessä.  Talousarviovuoden 2019 henkilöstö-

menot nousevat  2,3 % verrattaessa kasvua v:den 2018 syyskuun ennusteeseen. Henki-

lösivukulut laskevat n.-0,9 % 2018 syyskuun ennusteeseen. Palvelujen ostoissa on nousua 

0,6 prosenttia hyväksyttyyn 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaan, mutta v:den 2018 syys-

kuun ennusteeseen verrattuna palvelujen ostoissa on laskua -2,7 %.  

Toimintakulujen kokonaiskasvu on 1,7 prosenttia vuoden 2018 hyväksyttyyn talousarvion 

käyttösuunnitelmaan verrattuna ja syyskuun toteuman pohjalta laadittuun vuosiennusteeseen 

nähden nousu on 0,7 prosenttia. Talousarvio 2019 on -3,18 milj. euroa alijäämäinen. 

3.2 Kuntayhtymän henkilöstö 

Henkilötyövuosi – mittarilla (HTV2) seurataan sellaisia henkilötyövuosia, joista syntyy henkilös-

tökustannuksia. Henkilötyövuodella1 (HTV2) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön ko-

ko vuoden työskentelyä. 

Henkilötyövuosi on nimenomaan palkkasuhteessa ja kokoaikatyössä olevien määrä kalenteri-

vuonna. Se saadaan muuttamalla osan vuotta kestäneet palvelussuhteet vuosityöntekijöiksi eli 

henkilötyövuosiksi. Yksi henkilötyövuosi[1] (HTV 2) tarkoittaa yhden kokoaikaisen työntekijän 
                                                           
1 Henkilötyövuosi ) palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) 

[1] palkalliset palveluksessa olopäivät kalenteripäivinä/365*osa-aikaprosentti/100 
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koko vuoden kestävää palkallista palvelussuhdetta. Henkilötyövuotta voidaan nimittää myös 

bruttotyöpanokseksi, koska siinä ei ole otettu huomioon palkallisia poissaoloja eikä lisä- tai yli-

töitä. 

Taulukko 4. Henkilötyövuosien määrä 2018  

Tulosalue

HTV2 
tavoite 
vuodelle 
2018 
(hallitus 
24.1.18 § 
6) 

Toteuma 
2018 
Syyskuu

Ero Tot-
18
/Tav -18

Kuntayhtymän hallinto 42,2 44,8 3
    Johdon tuki 14 15 1
    TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5 6,5 0
    Hanketyöntekijät 22 24 2
Keskitetyt yhteiset palvelut 332 324,4 -8
    Varahenkilöstö ja rekrytointi 83 85 2
    Pilottipooli 43 43 0
    Muut keskitetyt yht palvelut 207 197 -10
Perhepalvelut 652 649 -3
Sairaanhoidon palvelut 407 431 24
Terveyden- ja sh-palvelut 979 985 6
Ympäristöterveydenhuolto 32 32 0
Vanhuspalvelut 896 917 21

Kuntayhtymä yhteensä 3 340 3 382 42
Kainuun Työterveys LL 52 54 2

Kaikki yhteensä 3 392 3 436 44  
 
Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että henkilötyövuodet lisääntyvät 

vain toiminnan muutoksista johtuen. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2018 ilman liikelaitosta 

oli 3 340. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2019 määritellään talousarvion 2019 hyväksymisen 

jälkeen. 

Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin, kun palvelutarve ehdottomasti edellyt-

tää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, tehtävän täyttäminen edellyttää täyttöluvan myöntämis-

tä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä täyttölupatyöryhmään kuuluvat kun-

tayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat sekä henkilöstöjohtaja.   

Toimintoja on kehitetty ja henkilökunnan tehtäviä päivitetty huomioiden uuden sairaalan val-

mistuminen. 
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3.3 Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain 

Taulukko 5.  

TULOSALUEITTAIN
1 000 € TP 2017 KS 2018

Muutos %
 KS-18/TP-
17

ENNUSTE 
(9 kk)
 2018

Muutos % 
Enn-18/Tp-
17 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn-
18 TS 2020 M % TS 2021 M % TS 2022 M %

HALLINTO
Toimintatuotot 275 730 272 379 -1,2 272 029 -1,3 279 432 2,7 285 021 2,0 290 721 2,0 296 535 2,0

Toimintakulut 3 841 5 771 50,2 4 610 20,0 6 778 47,0 6 914 2,0 7 052 2,0 7 193 2,0

Toimintakate 271 889 266 608 -1,9 267 419 -1,6 272 654 2,0 278 107 2,0 283 669 2,0 289 343 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut 101 -22 -121,8 -730 -822,8 -1 430 95,9 -1 459 2,0 -1 488 2,0 -1 518 2,0

Poistot -50 -49 -2,0 -49 -2,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tilikauden tulos 271 940 266 537 -2,0 266 640 -1,9 271 224 1,7 276 648 2,0 282 181 2,0 287 825 2,0

KESKITETYT YHTEISET PALVELUT
Toimintatuotot 6 038 5 768 -4,5 5 945 -1,5 5 098 -14,2 5 200 2,0 5 304 2,0 5 410 2,0

Toimintakulut 27 997 29 908 6,8 29 434 5,1 27 027 -8,2 27 568 2,0 28 119 2,0 28 681 2,0

Toimintakate -21 959 -24 140 9,9 -23 489 7,0 -21 929 -6,6 -22 368 2,0 -22 815 2,0 -23 271 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut -2 -4 100,0 -4 100,0 -2 -50,0 -2 2,0 -2 2,0 -2 2,0

Poistot -5 654 -5 521 -2,4 -6 813 20,5 -6 762 -0,7 -6 897 2,0 -7 035 2,0 -7 176 2,0

Tilikauden tulos 27 615 29 665 7,4 -30 306 -209,7 -28 693 -5,3 -29 267 2,0 -29 852 2,0 -30 449 2,0

PERHEPALVELUT
Toimintatuotot 5 369 5 858 9,1 5 928 10,4 6 076 2,5 6 198 2,0 6 321 2,0 6 448 2,0

Toimintakulut 72 358 71 853 -0,7 72 463 0,1 73 472 1,4 74 941 2,0 76 440 2,0 77 969 2,0

Toimintakate -66 989 -65 995 -1,5 -66 535 -0,7 -67 396 1,3 -68 744 2,0 -70 119 2,0 -71 521 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut -2 0 -100,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poistot -169 -211 24,9 -211 24,9 -240 13,7 -245 2,0 -250 2,0 -255 2,0

Tilikauden tulos -67 160 -66 206 -1,4 -66 746 -0,6 -67 636 1,3 -68 989 2,0 -70 368 2,0 -71 776 2,0

SAIRAANHOIDON PALVELUT  

Toimintatuotot 4 335 5 160 19,0 5 103 17,7 1 408 -72,4 1 436 2,0 1 465 2,0 1 494 2,0

Toimintakulut 32 000 31 824 -0,6 33 607 5,0 15 102 -55,1 15 404 2,0 15 712 2,0 16 026 2,0

Toimintakate -27 665 -26 664 -3,6 -28 504 3,0 -13 694 -52,0 -13 968 2,0 -14 247 2,0 -14 532 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut -1 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0

Poistot -481 -605 25,8 -605 25,8 -440 -27,3 -449 2,0 -458 2,0 -467 2,0

Tilikauden tulos -28 147 -27 269 -3,1 -29 109 3,4 -14 134 -51,4 -14 417 2,0 -14 705 2,0 -14 999 2,0

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT
Toimintatuotot 19 063 19 465 2,1 19 494 2,3 25 136 28,9 25 639 2,0 26 151 2,0 26 675 2,0

Toimintakulut 112 682 109 759 -2,6 113 483 0,7 131 888 16,2 134 526 2,0 137 216 2,0 139 961 2,0

Toimintakate -93 619 -90 294 -3,6 -93 989 0,4 -106 752 13,6 -108 887 2,0 -111 065 2,0 -113 286 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut -3 0 -100,0 -1 -66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poistot -722 -683 -5,4 -683 -5,4 -767 12,3 -782 2,0 -798 2,0 -814 2,0

Tilikauden tulos -94 344 -90 977 -3,6 -94 673 0,3 -107 519 13,6 -109 669 2,0 -111 863 2,0 -114 100 2,0

VANHUSPALVELUT
Toimintatuotot 17 099 17 699 3,5 17 265 1,0 18 232 5,6 18 597 2,0 18 969 2,0 19 348 2,0

Toimintakulut 69 519 71 748 3,2 70 639 1,6 72 299 2,3 73 745 2,0 75 220 2,0 76 724 2,0

Toimintakate -52 420 -54 049 3,1 -53 374 1,8 -54 067 1,3 -55 148 2,0 -56 251 2,0 -57 376 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Poistot -292 -306 4,8 -306 4,8 -275 -10,1 -281 2,0 -286 2,0 -292 2,0

Tilikauden tulos -52 712 -54 355 3,1 -53 680 1,8 -54 342 1,2 -55 429 2,0 -56 537 2,0 -57 668 2,0

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  

Toimintatuotot 438 420 -4,1 450 2,7 425 -5,6 434 2,0 442 2,0 451 2,0

Toimintakulut 2 386 2 424 1,6 2 407 0,9 2 500 3,9 2 550 2,0 2 601 2,0 2 653 2,0

Toimintakate -1 948 -2 004 2,9 -1 957 0,5 -2 075 6,0 -2 117 2,0 -2 159 2,0 -2 202 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Poistot -15 -6 -60,0 -6 -60,0 -5 -16,7 -5 2,0 -5 2,0 -5 2,0

Tilikauden tulos -1 963 -2 010 2,4 -1 963 0,0 -2 080 6,0 -2 122 2,0 -2 164 2,0 -2 207 2,0

YHTEENSÄ  

Toimintatuotot 328 072 326 749 -0,4 326 214 -0,6 335 807 2,9 342 523 2,0 349 374 2,0 356 361 2,0

Toimintakulut 320 782 323 287 0,8 326 644 1,8 329 066 0,7 335 647 2,0 342 360 2,0 349 207 2,0

Toimintakate 7 290 3 462 -52,5 -430 -105,9 6 741 -1 667,7 6 876 2,0 7 013 2,0 7 154 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut 93 -26 -128,0 -735 -890,3 -1 432 94,8 -1 461 2,0 -1 490 2,0 -1 520 2,0

Poistot -7 383 -7 381 0,0 -8 673 17,5 -8 489 -2,1 -8 659 2,0 -8 832 2,0 -9 009 2,0

Tilikauden tulos 0 -3 945 0,0 -9 838 0,0 -3 180 -67,7 -3 244 2,0 -3 308 2,0 -3 375 2,0  
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3.4 Investoinnit 

Taulukko 6.  

INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä)
 

1 000 € TP-2016 TP-2017 TS-2018 TS-2019 TS-2020 TS-2021 TS-2022
Koneet ja kalusto 2 634 2 636 3 500 3 310 3 000 3 000 3 000

Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 391 262 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Koneet ja kalusto, Sote 2 243 2 374 2 500 2 310 2 000 2 000 2 000
    Käyttöomaisuuden myynnit
     Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 391 262 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
    Tietojärjestelmät, Sote 603 752 1 000 1 310 1 000 1 000 1 000
    Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa
    Muut koneet ja kalusto, Sote 1 640 1 622 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000
    Radiologian laitteiden päivitys
  
Rakennukset 9 105 24 450 48 764 46 141 36 425 8 250 1 153
    Uusi 7 871 23 740 48 064 45 481 35 675 7 750 1 153
    Laajennus/korvaava 1 234 710 700 660 750 500 0

Sijoitukset
   Kuntayhtymäosakkeet 3 3

Irtaimiston myynti

YHTEENSÄ 11 742 27 089 52 264 49 451 39 425 11 250 4 153

1 000 € TP-2016 TP-2017 TS-2018 TS-2019 TS-2020 TS-2021 TS-2022
Rakennukset  erittely
Uusi Sairaala 6 718 23 046 48 064 45 281 33 675 7 150 1 153
Kehitysvaihe 6 539 496 0 0 0 0 0
                      Kainuun uusi sairaala Soten kehitysvaihe (KAS) 309 33      
                      Kainuun uusi sairaala, Allianssin kehitysvaihe (KAS) 6 230 463    
Toteutusvaihe 179 22 550 48 064 45 281 33 675 7 150 1 153
                     Kainuun uusi sairaala, Allianssin toteutusvaihe (TAS) 20 904 43 859 27 093 25 150 5 580 78

Soten kustannukset (ei kuulu Allianssiin) 179 1 646 4 205 18 188 8 525 1 570 1 075
           Taidehankinnat 13 139 216 20 85 0
           Irtaimisto 2 000 500 200 18
           Audiovisuaaliset laitteet (AV) 0 1 255 475 0 0
           Kiinteät sairaalalaitteet (KSL) 33 1 169 7 641 1 335 300 7
           Kainuun US Soten tilaajan hankekustannukset (palkat) 463 500 550 500 400 50
          Bonusvaraus 500 500 0
          Riskivaraus 0 0 0 0 1000

                   Kainuun soten ICT (mm Uusi sairaala; ei kuulu Allianssiin) 179 269 1 542 3 226 995 0 0
                   Ulkoinen valvonta (ei kuulu Allianssiin) 122 205 350 300 85 0
                         Soten muut kulut (mm. asiantunt. ostot, liittymismaksut, Inspira; ei kuulu Allian 746 600 100
                   Kainuun keskussairaalan uusi ravintokeskus (ei kuulu Allianssiin) 50 2 850 3 900

Muut investoinnit 1 153 694 0 200 2 000 600
                 Vammaispalvelujen Rajamiehentie 2 296 821    
                 Vammaispalvelujen asumisyksikkö 200 2 000 600 0

                 Rajamiehentien asunnot; tulot -1 143 -127

Rakennukset / Laajennus/korvaava 1234 710 700 660 750 500 0
                 Kaks korjaus 867 710 500 500 500 500 0
                 Kuusanmäen rakennusten muutos- ja korjaustyöt 0 200 100 0 0 0
                 Pysäköintipaikkojen muutokset 2019-2020 60 250
                 Salmijärven automaattinen paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä 367 0 0 0 0 0 0  
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Hankinnat lasketaan investoinneiksi, kun kokonaishankintahinta on suurempi kuin 15 000 eu-

roa ja hankinnan taloudellinen pitoaika on vähintään kolme (3) vuotta.  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lähivuosien investoinneista merkittävin on 

Kainuun Uusi Sairaala -hanke, jonka suunnittelu eli kehitysvaihe päättyi alkuvuonna 2017 ja 

rakentaminen eli toteutusvaihe aloitettiin helmikuussa 2017.  Päärakennuksen ensimmäisen 

vaiheen runko valmistui kokonaisuudessaan heinäkuussa, jonka jälkeen on viimeistelty vesikat-

totöitä ja ulkoseiniä. Rakennus näyttää ulkopäin jo melko valmiilta kun 1. vaiheen 451 kpl puu-

seinäelementtiä ovat  paikoillaan.  

Lokakuun alun 2018 tilanteen mukaan lattioista on valettu 84,5 %, levyseiniä on tehty 87%, 

vesikaton valmiusaste on 75%. Levyväliseiniä on asennettu yli 15 000 m2, joka on yli 70 % tä-

män vaiheen seinistä. Mattotyöt, pintamaalaukset ja alakattotyöt ovat päässeet alkamaan val-

miimmilla lohkoilla. LVI-töiden valmiusaste on 40 % ja tekniikkakerroksen 60 iv-kojeesta on nyt 

valmiina 44. Sähkö- ja yleiskaapelointityöt ovat käynnissä ja sähkökeskuksia asennetaan par-

haillaan. Kaukolämpöverkkoon liitytään lähiviikkoina. Ensimmäiset henkilöhissit ovat jo käytös-

sä, neljästä varastoautomaatista on asennettu kolme. Ensimmäisen vaiheen sisustustyöt ovat 

edenneet  ja etenevät laaditun sisävalmistusvaiheen aikataulun mukaisesti. 

 

Maaliskuussa luovutettavan logistiikkarakennuksen seinäelementeistä on jo asennettu 75 % ja 

lattiabetonoinnit ovat käynnissä. 

Kainuun Uusi Sairaala toteutetaan projektiallianssina eli yhteistoiminnallisena urakkana, jossa 

tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation hankkeen toteuttami-

seksi sekä jakavat riskit ja hyödyt yhdessä sopimillaan periaatteilla. Julkisena hankintana toteu-

tetun kilpailutuksen perusteella allianssin palveluntuottajina toimivat 

- Sweco Architects, Sweco Talotekniikka, Sweco Rakennetekniikka ja Sweco PM (arkkitehti- ja 

pääsuunittelu, talotekniikka-, rakenne- ja sairaalasuunnittelu)  

- Skanska Talonrakennus (pääurakoitsija ja projektinjohto) 

- Caverion Suomi (talotekniikan suunnittelu ja urakointi)  

Suunnittelua on ohjannut valtuuston hyväksymä konseptisuunnitelma, jonka mukaan keskus-

sairaalan alueelle sijoittuu päivystävän erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuol-

lon toimintoja. Hankkeen laajuus on 46 000 brm2 ja rakennus-, laite- ja irtaimistokustannukset 

ovat arviolta 153 M€, jonka lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ICT-

kustannuksiin on varattu 6 M€. Investoinnit ajoittuvat pääosin vuosille 2016 - 2021. 
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Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä rakennuksiin liittyviä investointeja on rajoitettu väliai-

kaisella lainsäädännöllä. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin 28.9.2016 myöntänyt Kai-

nuun sotelle poikkeusluvan rakennushankkeen toteuttamiseksi. Investointiluvan perusteluissa 

ministeriö on todennut, että hankkeessa on onnistuttu kuvaamaan toiminnallinen integraatio 

perus- ja erikoissairaanhoidon välillä. Lisäksi hanke mahdollistaa toiminnan tehostamisen sekä 

turvallisen ja terveellisen sairaalaympäristön potilaille ja henkilöstölle. 

Jatkossa myös kuntayhtymien kiinteistöjen varallisuus, velat ja vastuut tulevat todennäköisesti 

siirtymään valtion ohjauksessa toimivalle kiinteistöyhtiölle. Näihin liittyvistä pidemmän aikavälin 

omaisuus- ja rahoitusjärjestelyistä ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa, joten Kainuun soten läh-

tökohtana on edelleen ollut, että investointi toteutetaan soten omaan taseeseen. Uuden 

sairaalan investointia varten otetaan laina Kainuun sote -kuntayhtymälle, jolloin 

- Lainan korot ja lyhennykset maksaa Kainuun sote -kuntayhtymä 

- Kainuun sote -kuntayhtymän käyttötalouteen kohdistuvat Uusi Sairaala investoinnin lai-

nan korot ja poistot, jotka nostavat käyttötalouden menoja. 

- Kainuun soten jäsenkunnat osallistuvat Uusi Sairaala – hankkeen rahoitukseen maksa-

malla Kainuun soten käyttötalouden menoja normaaleilla perussopimuksen mukaisilla 

kuntamaksuosuuksillaan eivätkä kunnat joudu ottamaan lainaa tähän investointiin.  

- Uusi sairaala hankkeen investointi ei näy kuntien taseessa eikä investoinnista peritä mi-

tään erillistä kustannuserää jäsenkunnilta.  

- Uusi sairaala hankkeen investointia varten otetaan pitkäaikaista lainaa 159 miljoonaa 

euroa.  Lainarahoitus on kilpailutettu elokuussa 2017 hallituksen päätöksellä.  Lainan 

nosto ajoittuu toteutuvien kustannusten mukaisesti vuosille 2017 – 2021. 

- Kuntayhtymän hallitus kilpailutti rahoituslaitokset ja niiden pohjalta NIB (Nordic Invest-

ment Bank) myönsi 76 milj. euroa lainaa ja EIB (Euroopan Investointipankki) myönsi 78 

milj. euroa lainaa 

- v. 2017 nostettiin NIB:n lainaa 33 milj. euroa ja samalla koko lainalle 76 milj. euroa kil-

pailutettiin korkosuojaus, jolla vaihtuva korko muutettiin kiinteäksi koronvaihtosopimuk-

sella 

- toukokuussa 2018 nostettiin NIB:n lainaa 10 milj. euroa ja seuraava 15 milj. euron erä 

nostetaan marraskuussa 2018. 

- toukokuussa 2018 nostettiin myös ensimmäinen 20 milj. euron erä EIB:n lainaa kiin-

teäkorkoisena 
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3.5 Tuloslaskelma 

Taulukko 7. 

Kainuun sosiaali- ja tervey 
TULOSLASKELMA (sis liikelaitos)  

SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON 
KY 

1 000 € TP 2017
TOIMINTATUOTOT      

   Myyntituotot 295 770 291 880 -1,3 291 800 0,0

   ./. Jäsenkunnilta 274 830 270 000 -1,8 270 000 0,0

   Maksutuotot 28 963 29 302 1,2 29 441 0,5

   Tuet ja avustukset 4 996 7 157 43,3 6 417 -10,3

   Muut tuotot 3 527 3 753 6,4 3 864 3,0

TUOTOT YHTEENSÄ 333 256 332 092 -0,3 331 522 -0,2

TOIMINTAKULUT      

       Palkat ja palkkiot 135 768 138 620 2,1 140 536 1,4

       Henkilösivukulut 34 955 34 885 -0,2 34 060 -2,4

   Henkilöstökulut 170 723 173 505 1,6 174 596 0,6

       Asiakaspalvelujen ostot 52 634 48 405 -8,0 53 667 10,9

       Muut palvelujen ostot 50 501 52 233 3,4 50 386 -3,5

   Palvelujen ostot 103 135 100 638 -2,4 104 053 3,4

   Aineet ja tavarat 23 867 24 152 1,2 24 293 0,6

   Avustukset 13 594 14 324 5,4 13 604 -5,0

   Vuokrat 13 623 14 410 5,8 14 120 -2,0

   Muut kulut 952 1 386 45,6 1 077 -22,3

KULUT YHTEENSÄ 325 894 328 416 0,8 331 743 1,0

TOIMINTAKATE 7 362 3 676 -50,1 -221 -106,0

   Rahoituskulut ja -tuotot 94 -29 0,0 -733 2427,6

VUOSIKATE 7 456 3 647 -51,1 -954 -126,2

POISTOT -7 425 -7 432 0,0 -8 724 17,4

Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 31 -3 785 0,0 -9 678 155,7

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M 0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM 31 -3 785 0,0 -9 678 155,7

KS 2018

Muutos %
ks-18/
tp-17

 1-9 kk
pohjalta
Ennuste

2018

Muutos 
Enn-18/
KS -18

 

Taulukko 8. 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
TULOSLASKELMA (pl liikelaitos)  

SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON 
KY 

1 000 € TP 2017 TS 2020
Muutos

% TS 2021
Muutos

% TS 2022
Muutos

%

TOIMINTATUOTOT              

   Myyntituotot 290 602 286 563 -1,4 286 523 0,0 293 922 1,1 2,6 299 800 2,0 305 796 2,0 311 912 2,0

   ./. Jäsenkunnilta 274 830 270 000 -1,8 270 000 0,0 276 000 0,4 2,2 281 520 2,0 287 150 2,0 292 893 2,0

   Maksutuotot 28 963 29 302 1,2 29 441 0,5 30 260 4,5 2,8 30 865 2,0 31 483 2,0 32 112 2,0

   Tuet ja avustukset 4 980 7 131 43,2 6 391 -10,4 7 106 42,7 11,2 7 248 2,0 7 393 2,0 7 541 2,0

   Muut tuotot 3 527 3 753 6,4 3 859 2,8 4 519 28,1 17,1 4 609 2,0 4 702 2,0 4 796 2,0

TUOTOT YHTEENSÄ 328 072 326 749 -0,4 326 214 -0,2 335 807 2,4 2,9 342 523 2,0 349 374 2,0 356 361 2,0

 

TOIMINTAKULUT               

       Palkat ja palkkiot 133 882 136 475 1,9 138 447 1,4 141 719 5,9 2,4 144 553 2,0 147 444 2,0 150 393 2,0

       Henkilösivukulut 34 475 34 436 -0,1 33 576 -2,5 33 309 -3,4 -0,8 33 975 2,0 34 655 2,0 35 348 2,0

   Henkilöstökulut 168 357 170 911 1,5 172 023 0,7 175 028 4,0 1,7 178 529 2,0 182 099 2,0 185 741 2,0

       Asiakaspalvelujen ostot 52 511 48 275 -8,1 53 527 10,9 50 392 -4,0 -5,9 51 400 2,0 52 428 2,0 53 476 2,0

       Muut palvelujen ostot 48 325 50 324 4,1 48 431 -3,8 48 802 1,0 0,8 49 778 2,0 50 774 2,0 51 789 2,0

   Palvelujen ostot 100 836 98 599 -2,2 101 958 3,4 99 194 -1,6 -2,7 101 178 2,0 103 201 2,0 105 265 2,0

   Aineet ja tavarat 23 729 23 993 1,1 24 164 0,7 24 634 3,8 1,9 25 127 2,0 25 629 2,0 26 142 2,0

   Avustukset 13 594 14 324 5,4 13 604 -5,0 14 186 4,4 4,3 14 470 2,0 14 759 2,0 15 054 2,0

   Vuokrat 13 329 14 100 5,8 13 830 -1,9 13 829 3,8 0,0 14 106 2,0 14 388 2,0 14 675 2,0

   Muut kulut 937 1 359 45,0 1 065 -21,6 2 195 134,3 106,1 2 239 2,0 2 284 2,0 2 329 2,0

KULUT YHTEENSÄ 320 782 323 287 0,8 326 644 1,0 329 066 2,6 0,7 335 647 2,0 342 360 2,0 349 207 2,0

   
TOIMINTAKATE 7 290 3 462 -34,3 -430 -112,4 6 741 -7,5 -1667,7 6 876 2,0 7 013 2,0 7 154 2,0

   Rahoituskulut ja -tuotot 93 -26 -128,0 -735 2726,9 -1 432 -1 639,8 94,8 -1 461 2,0 -1 490 2,0 -1 520 2,0

VUOSIKATE 7 383 3 436 -34,8 -1 165 -133,9 5 309 -28,1 -555,7 5 415 2,0 5 523 2,0 5 634 2,0

POISTOT -7 383 -7 381 0,0 -8 673 17,5 -8 489 15,0 -2,1 -8 659 2,0 -8 832 2,0 -9 009 2,0

Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 0 -3 945 0,0 -9 838 0,0 -3 180 0,0 -67,7 -3 244 2,0 -3 308 2,0 -3 375 2,0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM 0 -3 945 0,0 -9 838 0,0 -3 180 0,0 -67,7 -3 244 2,0 -3 308 2,0 -3 375 2,0

TA 2019

Muutos % 
TA -19/
Enn-18KS 2018

Muutos %
ks-18/
tp-17

 1-9 kk
pohjalta
Ennuste

2018

Muutos 
Enn-18/
KS -18

Muutos %
TA-19/
TP-17
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3.6 Rahoituslaskelma   
Taulukko 9.  

RAHOITUSLASKELMA (kuntayhtymä ja liikelaitos)
1 000 € 2017 Enn.2018

Toiminnan rahavirta
  Vuosikate 7 456 -954
  Satunnaiset erät 0 0
  Tulorahoituksen korjauserät 1 124

8 580 -954
Investointien rahavirta
  Käyttöomaisuusinvestoinnit -27 216 -53 816
  Rahoitusosuudet 127 30
  Luovutustulot 25 42

-27 064 -53 744
Varsinaisen toiminnan ja investointien
rahavirta -18 484 -54 698

Rahoituksen rahavirta 21 862 45 239
Antolainauksen muutokset 0 -30
  Antolainasaamisten lisäys 0 -110
  Antolainasaamisten vähennys 0 80
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 34 297 45 000
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -524 -524
  Lyhytaikaisten lainojen muutos -10 000 0

23 773 44 476
  Oman pääoman muutokset
  Muut maksuvalmiuden muutokset -1 911 793

Rahavarojen muutos 3 378 -9 459

Rahavarojen muutos 3 378 -9 459
  Kassavarat 31.12. 11 245 1 786
  Kassavarat 1.1. 7 867 11 245  

Taulukko 10.  

RAHOITUSLASKELMA (pl. liikelaitos)
1 000 € 2017 Enn.2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022

Toiminnan rahavirta
  Vuosikate 7 383 -1 165 5 426 5 536 5 646 5 759
  Satunnaiset erät 0 0
  Tulorahoituksen korjauserät 1 124

8 507 -1 165 5 426 5 536 5 646 5 759
Investointien rahavirta
  Käyttöomaisuusinvestoinnit -27 216 -53 716 -49 451 -39 425 -11 250 -12 902
  Rahoitusosuudet 127 30
  Luovutustulot 25 42

-27 064 -53 644 -49 451 -39 425 -11 250 -12 902
Varsinaisen toiminnan ja investointien
rahavirta -18 557 -54 809 -44 025 -33 889 -5 604 -7 143
Rahoituksen rahavirta 21 967 45 409 44 944 32 144 5 544 7 224
Antolainauksen muutokset 0 -30 0 0 0 0
  Antolainasaamisten lisäys 0 -110 -70 -70 -70 -70
  Antolainasaamisten vähennys 0 80 70 70 70 70
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 34 297 45 000 45 000 31 000 0 0
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -524 -524 -56 -56 -56 -1 576
  Lyhytaikaisten lainojen muutos -10 000 1 200 5 600 8 800

23 773 44 476 44 944 32 144 5 544 7 224
  Oman pääoman muutokset 0
  Muut maksuvalmiuden muutokset -1 806 963 0 0 0 0

Rahavarojen muutos 3 410 -9 400 919 -1 745 -60 81

Rahavarojen muutos 3 410 -9 400 919 -1 745 -60 81
  Kassavarat 31.12. 10 296 896 1 815 70 10 91
  Kassavarat 1.1. 6 886 10 296 896 1 815 70 10  
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3.7 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet 

Talousarvion laatimisen perusteena ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät ja taloussuun-

nitelmassa määritellyt tavoitteet. Kuntayhtymän valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset toimin-

nalliset tavoitteet sekä osoittaa niiden saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset voimavarat. 

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 

kunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. 

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelman 

ensimmäinen vuosi, ja seuraavat vuodet ovat suunnitelmavuosia. Vertailutietona esitetään 

vuoden 2017 tilinpäätös ja vuoden 2018 vuosiennuste. Käyttötalouden suunnitelman lisäksi 

investoinneista laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma. 

Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaan. Organisaa-

tiorakenteena käytetään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen hyväksymää organisaatiora-

kennetta. Menoihin tarvittavat määrärahat ja tuloarviot budjetoidaan bruttomääräisinä. Talo-

usarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. 

Yhtymävaltuusto hyväksyy koko kuntayhtymää koskevan talousarvion ja -suunnitelman mää-

rärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy yhtymävaltuuston 

hyväksymään talousarvioon kohdistuvat käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset. 

Vuoden 2019 talousarvio on yhtymävaltuustoon nähden sitova Kainuun sote -kuntayhtymän 

tasolla. Investointien osalta sitovuustaso on kuntayhtymätaso.  

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai 

toiminnalliset tavoitteet alittavat ne tavoitteet, mikä toiminnalle annettiin talousarviossa kun-

tayhtymätasolla.  

Talousarvio on laadittu kuntakokouksessa 3.9.2018 esitetyn raamin perusteella. Siinä kuntien 

maksuosuudeksi esitettiin 276 000 000 euroa. Raamin saavuttamiseksi kuntayhtymän kuluja 

on karsittu, mutta annettuun tavoitteeseen ei päästy, vaan talousarvion loppusumma on -3,18 

milj. euroa alijäämäinen. Palkkoihin on varattu 2,6 % korotus (vertaus ennuste 9/2018 palkko-

jen nousu on 2,3 % ja vertaus käyttösuunnitelma 2018 palkkojen nousu on 3,8 %). Hallituksen 

hyväksyttäväksi laaditaan talousarvion täytäntöönpano-ohje. 
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SOTE KUNTAYHTYMÄ   

(sisältää TTH -liikelaitoksen)                 1 
000 € TP 2017

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018
TOIMINTATUOTOT 333 256 0,6 332 092 -0,3 331 522
   Myyntituotot 295 770 1,6 291 880 -1,3 291 800
./. Jäsenkunnilta 274 830 1,6 270 000 -1,8 270 000
   Maksutuotot 28 963 0,3 29 302 1,2 29 441
   Tuet ja avustukset 4 996 -29,5 7 157 43,3 6 417
   Muut tuotot 3 527 -17,3 3 753 6,4 3 864
TOIMINTAKULUT 325 894 0,2 328 416 0,8 331 743
Palkat ja palkkiot 135 768 1,4 138 620 2,1 140 536
Henkilösivukulut 34 955 -5,6 34 885 -0,2 34 060
   Henkilöstökulut 170 723 -0,1 173 505 1,6 174 596
       Asiakaspalvelujen ostot 52 634 5,9 48 405 -8,0 53 667
       Muut palvelujen ostot 50 501 2,9 52 233 3,4 50 386
   Palvelujen ostot yhteensä 103 135 4,4 100 638 -2,4 104 053
   Aineet ja tavarat 23 867 4,3 24 152 1,2 24 293
   Avustukset 13 594 -26,3 14 324 5,4 13 604
   Vuokrat 13 623 1,3 14 410 5,8 14 120
   Muut kulut 952 6,0 1 386 45,6 1 077
TOIMINTAKATE 7 362 22,8 3 676 -50,1 -221
   Rahoituskulut ja -tuotot 94 70,9 -29 -130,9 -733
VUOSIKATE 7 456 23,2 3 647 -51,1 -954
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 425 18,5 -7 432 0,1 -8 724
SATUNNAISET ERÄT 0 -100,0 0 0,0 0
TILIKAUDEN TULOS 31 3,3 -3 785 0,0 -9 678
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 -100,0 0 0,0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 31 -43,6 -3 785 0,0 -9 678

KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18

 

 

SOTE KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitoksta)                                   

1 000 €

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 328 072 0,5 326 749 -0,4 326 214 335 807 2,9 342 523 349 374 356 361
   Myyntituotot 290 602 1,5 286 563 -1,4 286 523 293 922 2,6 299 800 305 796 311 912
./. Jäsenkunnilta 274 830 1,6 270 000 -1,8 270 000 276 000 2,2 281 520 287 150 292 893
   Maksutuotot 28 963 0,3 29 302 1,2 29 441 30 260 2,8 30 865 31 483 32 112
   Tuet ja avustukset 4 980 -29,7 7 131 43,2 6 391 7 106 11,2 7 248 7 393 7 541
   Muut tuotot 3 527 -17,3 3 753 6,4 3 859 4 519 17,1 4 609 4 702 4 796
TOIMINTAKULUT 320 782 0,1 323 287 0,8 326 644 329 066 0,7 335 647 342 360 349 207
Palkat ja palkkiot 133 882 1,4 136 475 1,9 138 447 141 719 2,4 144 553 147 444 150 393
Henkilösivukulut 34 475 -5,6 34 436 -0,1 33 576 33 309 -0,8 33 975 34 655 35 348
   Henkilöstökulut 168 357 -0,1 170 911 1,5 172 023 175 028 1,7 178 529 182 099 185 741
       Asiakaspalvelujen ostot 52 511 6,0 48 275 -8,1 53 527 50 392 -5,9 51 400 52 428 53 476
       Muut palvelujen ostot 48 325 2,4 50 324 4,1 48 431 48 802 0,8 49 778 50 774 51 789
   Palvelujen ostot yhteensä 100 836 4,3 98 599 -2,2 101 958 99 194 -2,7 101 178 103 201 105 265
   Aineet ja tavarat 23 729 4,4 23 993 1,1 24 164 24 634 1,9 25 127 25 629 26 142
   Avustukset 13 594 -26,3 14 324 5,4 13 604 14 186 4,3 14 470 14 759 15 054
   Vuokrat 13 329 1,3 14 100 5,8 13 830 13 829 0,0 14 106 14 388 14 675
   Muut kulut 937 7,3 1 359 45,0 1 065 2 195 106,1 2 239 2 284 2 329
TOIMINTAKATE 7 290 23,5 3 462 -52,5 -430 6 741 -1 668,1 6 876 7 013 7 154
   Rahoituskulut ja -tuotot 93 72,2 -26 -128,0 -735 -1 432 94,8 -1 461 -1 490 -1 520
VUOSIKATE 7 383 23,9 3 436 -53,5 -1 165 5 309 -555,8 5 415 5 523 5 634
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 383 19,0 -7 381 0,0 -8 673 -8 489 -2,1 -8 659 -8 832 -9 009
SATUNNAISET ERÄT 0 -100,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 0 0,0 -3 945 0,0 -9 838 -3 180 -67,7 -3 244 -3 308 -3 375
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0,0 -3 945 0,0 -9 838 -3 180 -67,7 -3 244 -3 308 -3 375

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18
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4. KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN KÄYT-
TÖTALOUSOSA 2019–2026 TULOSALUEITTAIN   
Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 
JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIK-
KA 

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

  

Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

Väestötason 
mittarit: 

1.1 Kansan-
tautien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

 

 

 

1.1 126,2 (v. 
2016 tieto) 

 

 

 

1.1 126 

 

 

 

1.1 125 

 

 

1.1 Ennaltaehkäisevä 
työ ja Hyte-
työryhmän laajen-
taminen koskemaan 
myös yksityisiä pal-
velun tuottajia ja 
kolmatta sektoria. 

1.2 Maakunnan hyvin-
vointikertomuksen 
laatiminen 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den määrä 

2.1  
2 kuulemis-
tilaisuut-
ta/kunta 

 

2.2  
62 kehittäjä-
asiakasta 

2.1      
Kunta – ja 
järjestöyh-
teistyö 
 
 
 
2.2 Mallin 
kehittäminen 
kehittäjäasi-
akkai-

2.1      
Kunta- ja 
järjestöyh-
teistyö suju-
vaa 
 
 
2.2 Käyte-
tään kehittä-
jäasiakkaita 
ja kokemus-

2.1 Parannamme kunta- 
ja järjestöyhteistyön 
mallia osallisuuden vah-
vistamiseksi 

 

2.2 Laajennamme asi-
akkaiden osallistumis-
mahdollisuuksia palvelu-
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den/kokemus
asiantuntijoi-
den käyttöön 
 
 

asiantuntijoi-
ta laajasti 
 

jen kehittämisessä     

2.2 Sähköisten palvelu-
jen kehittäminen sekä 
niiden käyttöön liittyvä-
asiakkaiden ohjaus ja 
neuvonta  

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1 Valinnan-
vapausmalli 
-sote-keskus 
-suunhoito 
- HB (henkilö-
kohtainen 
budjetti) 
-asiakasseteli 

3.1 Valinnan-
vapauspilotin 
haku käynnis-
tyy keväällä 
2018 

3.1 Pilotoi-
daan valin-
nanvapaus 

 

3.1 Malli 
käytössä 

3.1 Valinnanvapausmal-
leja kokeillaan suoran 
valinnan palveluissa, 
henkilökohtaisessa bud-
jetissa ja asiakassetelis-
sä 

3.2 Palve-
luseteli 

3.2 Palve-
luseteli käy-
tössä osassa 
perhepalveluja 
ja vanhus-
palveluja 

3.2 Ostopal-
velujen suh-
de omaan 
toimintaan 

Palvelusete-
lien käyttö-
aste nousee 

3.2 Palve-
lusetelien 
käyttöastetta 
nostetaan 

3.2 Palvelusetelitoimin-
nan ja siihen liittyvän  
sähköisen asioinnin  
laajentaminen 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

4.1 Hoito- ja 
palvelutakuun 
toteutuminen 

 

4.1 Omaval-
vontajärjes-
telmän tilas-
toinnin virhe-
lähdettä on 
selvitetty ja 
järjestetty kou-
lutusta 

4.1. Palvelu-
lupaus laadit-
tu 

 

4.1 Asiakas-
tarpeen arvi-
oinnin ja 
palveluoh-
jauksen ke-
hittäminen.  
 
 

4.1 Palvelu-
lupauksen  
mukainen 
toiminta to-
teutuu 

4.1 Hoito- ja 
palvelutakuu 
toteutuu 
100%:sti 
kaikilla osa-
alueilla 
 

 

4.1 Palvelulupauksen 
laatiminen 

 
 

4.1 Kehitetään palvelu-
tarpeen arviointi- ja pal-
veluohjauksen malli 

4.1 Ennaltaehkäisevien 
palvelujen tarjonnan 
kehittäminen 

4.2 Asiakasko-
kemus 

4.2 QPro on 
käytössä koko 
kuntayhtymän 
alueella 

4.2 Asiakas-
kokemuksen 
seuranta ja 
kehittäminen 

 

4.2 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä 
kaikilla 

4.2 Kattavan asiakaspa-
lautejärjestelmän kehit-
täminen ja siitä tiedot-
taminen asiakkaille 

4.2 Asiakaskokemuksen 
kerääminen ja hyödyn-
täminen 
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Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 Omalla 
työllä vs osto-
palveluna tuo-
tetun työn 
kannattavuu-
den arviointi 

 

 

 
5.2 Kilpailuky-
kyinen palkka-
us 

5.1 Avoimia 
tehtäviä mm. 
erikoislääkä-
reistä, sosiaali-
työntekijöistä, 
sairaanhoita-
jista, psykolo-
geista jne. 

 

 
5.2. Palkkojen 
jälkeenjäänei-
syys estää 
rekrytointeja 

5.1 Henkilös-
tömitoitusten 
suositusten 
noudattami-
nen 

5.1 Pätevöi-
tymisen tu-
keminen, 
jotta osaami-
nen kehittyy 

5.2. Valta-
kunnallisiin 
keskiarvo-
palkkoihin 
pyrkiminen 

5.1 Työmää-
rä oikein 
mitoitettu, 
avointen 
tointen luku-
määrä hallit-
tavissa 

 

 

5.2. Oikeu-
denmukainen 
palkka teh-
dystä työstä 

5.1 Alueella tuotettavan 
palvelun ja ostopalvelun 
jatkuva arviointi 

 

 

 
 

 

5.2. Laajamittainen 
palkkojen arviointi 

6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma  

 
 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma ei käy-
tössä  

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelman 
hakeminen  

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma to-
teutettu 

6.1 Toteutamme muu-
tosohjelman ja tarjoam-
me muutosvalmennusta  

6.2 Kehitys-
keskustelut   
%-osuus yli    
1 v. kestävistä 
palvelussuh-
teista 

 

6.2. Toteutu-
nut n. 80 % 

 

6.2 Toteutu-
mis-% 80-  
100, koska 
mukana  
lyhytaikaisia 
ja määräai-
kaisia työn-
tekijöitä, joille 
ei pidetä 

6.2 Toteutu-
mis-% 80-
100, koska 
mukana ly-
hytaikaisia ja 
määräai-
kaisia työn-
tekijöitä, joille 
ei pidetä 

6.2 Kehityskeskustelut 
toteutuvat suunnitellusti 

 

7. Uuden sairaa-
lan ja  maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lun toteutus 

7.1 Toimiva 
muutosjohta-
minen toimin-
nan kaikilla 
tasoilla 

 

7.1 Muutosten 
toteuttaminen 
aloitettu yh-
teistyössä 
henkilökunnan 
kanssa 

7.1 Toimen-
pide-
ohjelman 
toteutuminen 

7.2. Johta-
misjärjestel-
män uudis-
taminen 

 

 
 

7.1 Muutok-
set toteutettu 
yhteistyössä 
henkilökun-
nan kanssa 

7.1.–7.3 Toimenpideoh-
jelman toteutumisen 
seuranta 

7.1.–7.3 Uusi sairaala -
konseptin toteutus hen-
kilöstö ja viestintä huo-
mioiden 

7.1.Puolustusvoimien 
aseman huomiointi 
maakunta/sote               
-uudistuksessa 
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7.3 Henkilös-
töresurssien 
kohdentami-
nen toimin-
nan muutos-
ten edellyt-
tämällä taval-
la 

7.3. Riittävä resurssointi 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

8.1 Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

8.1 
14,4 pvä/ HTV 

 

8.1  
12,5 
pvä/HTV 

 

8.1    
10 pvä/ HTV 

8.1 Varhaisen tuen         
-mallin aktiivinen käyttö 

8.1 Työyhteisön ilmapii-
rin kehittäminen 

8.2 Työyhtei-
sön ilmapiiri-
osio työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

8.2 Ei mitattu 
vuonna 2017 

8.2 Tulos yli 
4 (0-5) 

8.2 Tulos yli 
4,0 (0-5) 

8.2 Kaikissa työyhtei-
söissä hyvinvointi-
kyselyn palaute käsitel-
ty/esimiehet 

 

8.3 Täyden-
nyskoulutus 
pv/hlö 

8.3 Tieto vuo-
sitasolla osana 
henkilöstöra-
portti 

8.3            
2,8 pv/hlö 

8.3   
yli 3 pv/hlö 

8.3 Täydennys-
koulutuksen suunnittelu 
kehityskeskustelujen 
pohjalta ja koulutusten 
kirjaaminen HRM-jär-
jestelmään 

8.4 Varhemak-
sujen osuus-% 
henkilöstö-
kuluista 

8.4   
0,67 % 

8.4 Laskeva 
trendi 

8.4 varhe-
maksujen 
osuus henki-
löstökuluista 
laskee 

8.4 Työhyvinvointityö 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

9.1 Asiakas-
kokemus 

9.1 Mallia ei 
ole vielä aloi-
tettu 

9.1 Jatketaan 
asiakasko-
kemusten 
keräämistä ja 
hyödyntämis-
tä eri mene-
telmillä; asia-
kaspalaute-
määrän li-
sääminen 

9.1. Asiakas-
kokemuksen 
perusteella 
palvelut on 
mitoitettu 
vaikutta-
vammiksi ja 
luotettavam-
miksi 

9.1 Asiakaskokemusar-
viointimallin kehittämi-
nen, käyttöönotto ja 
tehostaminen 

9.1 Sähköinen, paperi-
nen ja suullinen rapor-
tointi 

9.1 Asiakasraatien pe-
rustaminen kunnallisesti 
yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa 

9.1 Ennaltaehkäisevää 
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työtä lisätään 

9.1 Tietotar-
peet 

9.1 Johdon 
työpöydän 
käytön laajen-
nus käynnissä 

9.1 Johdon 
työpöydän 
sisällön ke-
hittäminen ja 
raportointi-
työkalun 
käyttöönotto 

9.1 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessin 
ydin 

9.1 Tiedolla johtamisen 
kehittäminen 

9.2 Paljon 
palveluja käyt-
tävien asiak-
kaiden tunnis-
taminen 

9.2 Luotu toi-
mintamalli 
soten asiakas-
työhön (monia-
laisen yhteis-
työn ABC) 

9.2 Tunnista-
misen mene-
telmän käyt-
töönotto 

9.2 Mene-
telmä käy-
tössä 

9.2 Tutkimustiedon hyö-
dyntäminen 

9.3 Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

9.3 Osittain 
toteutunut 

9.3 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 
100 % 

 

9.3 Prosessi-
katselmoin-
tien pilotointi 

9.3 Johdon 
katselmukset 
toteutuvat 
vastuu-
aluetasoilla 
100 % 

9.3 Prosessi-
katselmoinnit 
toteutuvat 
keskeisissä 
hoito- ja pal-
veluketjuissa 

9.3 Johdon katselmus-
käytänteiden uudistami-
nen osana laadunhallin-
tajärjestelmän (ISO 
9001:2015) uudistamista 
 
9.3 Prosessikatselmoin-
timallin kehittäminen 
tukemaan prosessien 
johtamista 

9.3 Toimivan maakun-
nallisen omavalvonta-
suunnitelman laatiminen   

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1 Sähköis-
ten asiointipal-
velujen käyttö-
aste ja sähköi-
sen asioinnin 
kehittäminen 
laaja-alaisesti 

10.1 Verk-
kosivujen uu-
distus käyn-
nissä 

 

10.1 Sähköi-
sen asioinnin 
lisääminen 

10.1 Sähköi-
nen asiointi 
luonnollinen 
osa jousta-
vaa toimintaa 

10.1 Korvataan mahdol-
lisuuksien mukaan hen-
kilökohtaisia kontakteja 
sähköisillä palveluilla  

 10.2 Käyttö 
31.12.2017 
mennessä     
22158 henki-
löä 

10.2 15 000 
kainuulaista 
käyttää 
Omasote –
palvelua 

10.2 20 000 
kainuulaista 
käyttää 
Omasote –
palvelua 

10.2 Omasoten käyttöä 
tehostetaan ja palveluja 
lisätään sekä tuetaan 
asiakkaiden sähköistä 
asiointia (erityisesti itse- 
ja omahoito) 

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

 

11.1 Toimivat 
hoito- ja palve-
luketjut (Lean) 

11.1  Valmiit 
prosessit 159, 
valmiit hoito-
ketjut 28 

 

 

 

 

 

 

11.1 Keskei-
set hoito- ja 
palveluketjut 
määritelty ja 
kuvaaminen 
aloitettu 

 

11.1 Hoito- ja 
palveluketju-
jen vastuu-
henkilöt ja 
heidän val-
tuudet määri-
telty 

11.1 Hoito- ja 
palveluketju-
ja johdetaan, 
katselmoi-
daan ja kehi-
tetään tavoit-
teellisesti 

 

 

 

 

11.1 Palvelut ja tuotan-
totavat uudistetaan har-
kiten 

 

 

 
11.1 Keskeiset hoito- ja 
palveluketjut määritel-
lään, kuvataan, asete-
taan tavoitteet ja mittarit.  
Hoito- ja palveluketjujen 
vastuuhenkilöt ja heidän 
valtuudet määritellään 
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11.2 Valmistel-
tu Leadership 
Master; Uudis-
tuva Lean -
johtajaval-
mennus käyn-
nistyy 3/2018 

 

 

 

 

11.2 Lean 
jalkautuu 
organisaati-
ossa laajem-
malle 

 

 

 

 

 

11.2 Lean –
työtapa käy-
tössä koko 
organisaati-
ossa 

(prosessien johtaminen) 

11.1 Kehitetään hoito- ja 
palveluketjujen katsel-
mointimalli (prosessikat-
selmointi)  
 

 
11.2 Sisäisten kehittäji-
en kouluttaminen Lean-
menetelmään 

 

12. Uudistamme  
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi so-
te- ja maakunta-
lain mukaisesti 

12.1 Tervey-
denhuollon 
järjestämis-
suunnitelma ja 
järjestämisso-
pimus päivite-
tään 

 
 

12.1 Valmis-
tautuminen 
järjestämisen 
ja tuottamisen 
erottamiseksi 

 

12.1 Päivitetty 

 

 

12.1 Asia-
kasohjauk-
sen, omahoi-
don ja säh-
köisten pal-
veluiden 
monipuolis-
taminen ja 
laajentami-
nen 

12.1 Suunni-
telma järjes-
täjän ja tuot-
tajan erotta-
miseksi ja 
kilpailuky-
kyisten pal-
velujen tuot-
tamiseksi 

12.1 Asia-
kasohjaus, 
omahoito ja 
sähköiset 
palvelut toi-
mivat laaja-
alaisesti 

 

 
12.1 Asiak-
kaat valitse-
vat soten 
tuottamat 
palvelut 

 12.1 Palvelujen kehit-
täminen 

 

 

 

 

 
12.1 Suunnitelma tehty 
järjestäjän ja tuottajan 
erottamiseksi 

12.1 Oman tuotannon 
palvelujen laatu, tehok-
kuus ja taloudellisuus 

12.2 Omaval-
vonnan ja 
etukäteisval-
vonnan kehit-
täminen 

12.2 Omaval-
vontasuunni-
telma laadittu 
ja toimintakä-
sikirjojen päivi-
tys käynnissä 

12.2 Oma-
valvonta-
suunnitelmat 
ja laatukäsi-
kirjat päivite-
tään 
 

12.2 Oma-
valvonta ja 
auditointi-
suunnitelma 
päivitetään 

 

 

12.2 Laajen-
netaan    
ulkoista serti-
fiointiarvioin-
tia 

12.2 Laatu-
käsikirjat 
käytössä 
kaikissa ydin-
toiminnoissa 
 

12.2 Syste-
maattinen 
omavalvonta 
ja auditointi 
tukee toimin-
tojen jatku-
vaa paran-
tamista 
 
 
12.2 Ydin-
toiminnat 
sertifiointiar-
vioinnin pii-
rissä 

12.2 Omavalvonta-
suunnitelmat ja laatukä-
sikirjat päivitetään 

 
 

12.2 Kehitetään audi-
tointi- ja omavalvonta-
käytänteitä 

 

 

 
 

12.2 Laaditaan suunni-
telma toimintojen sertifi-
ointiarviointiin  

12.3 Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus (Haipro, 

12.3 Potilas-
turvallisuus-
puolelle tehtiin 

12.3 Suunni-
telma kansal-
lisen potilas- 

12.3 Palvelut 
ovat vaikut-
tavia ja tur-

12.3 Kansallisen potilas- 
ja asiakasturvallisuus-
strategian tavoitteiden 
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Tuku) 

Haipro= haitta-
tapahtumat 

Tuku = turval-
lisuuskulttuuri 

Haipro –
ilmoituksia 
vuoden 2017 
aikana 4 158 
kpl, joista lä-
heltä piti 30 %, 
tapahtui poti-
laalle 70 %, 
ilmoituksista 
käsittelemättä 
6 % eli 246 kpl 

ja asiakas-
strategian 
tavoitteiden 
saavuttami-
seksi on 
laadittu 

12.3 Tuku     
-kyselyn 
(2018) poh-
jalta noste-
taan keskei-
set kehittä-
miskohteet 
yhtenäisen 
turvallisuus-
kulttuurin 
edistämiseen 

vallisia poti-
las- ja asia-
kasstrategian 
tavoitteiden 
mukaisesti 

 
12.3 Yhte-
näinen tur-
vallisuuskult-
tuuri tukee 
potilas- ja 
asiakastur-
vallisuuden 
jatkuvaa 
parantamista 

saavuttamiseksi laadi-
taan suunnitelma 

 

 

12.3 Kehitetään yhte-
näistä turvallisuuskult-
tuuria hyödyntämällä 
turvallisuuskulttuuri-
kyselyn tuloksia (kysely 
kolmen vuoden välein)  

      

 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

 

13.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Vuoden 
2017 toiminta-
kulujen to-
teumaprosentti 
ilman liikelai-
tosta oli 98,9 
%.  Tilikauden 
tulos ilman 
liikelaitosta oli 
1,2 milj. euroa 
ylijäämäinen 
ennen ko. 
summan kun-
nille palautet-
tavan kirjauk-
sen tekemistä. 
Taloutta seu-
rataan ja halli-
tukselle esitel-
lään kuukau-
sittain to-
teumaraportti 
vuosiennustei-
neen.  Raportti 
toimitetaan 
myöskin yhty-
mävaltuuston 
jäsenille.  

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

 

  

13.1 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostumista 
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Osavuosira-
portti toimite-
taan myös 
kunnille. 

 13.2 Asiakas- 
ja palvelumak-
sujen kokoa-
minen yhteen 

13.2 Asiakirja 
koottu 

13.2 Päätök-
senteossa 
päivitetään 
ko. asiakirjaa 

13.2 Asiakir-
jat pidetään 
ajan tasalla 

13.2 Asiakirjaa ylläpide-
tään 

      

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

14.1 Soten 
nettomenot 
€/asukas, Kun-
taliitto 

(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

14.1 Soten 
nettomenot v. 
2016 €/asukas 
3.389 (maan 
ka 3.106) 

14.1 Soten 
nettomenot 
kasvavat 
hallitusti 

14.1 Soten 
nettokustan-
nukset euroa 
/asukas on 
korkeintaan 
valtakunnalli-
sessa kes-
kiarvossa 

14.1.-14.2 Toimintaket-
jun tehostaminen ja 
kustannustietoisuuden 
lisääminen. Uuden sai-
raalan toimintamallien 
käyttöönotto. 

14.2 Esh:n 
tuottavuus-
tilasto, keskus-
sairaalat; 
episodi-
tuottavuus 
THL (vertai-
lutieto vuoden 
viiveellä) 

Tuottavuus = 
toiminnan 
tuotoksen ja 
sen aikaan-
saamiseksi 
käytettyjen 
panosten väli-
nen suhde 

Tuottavuus = 
Tuotokset 
Panokset 

14.2 Vuoden 
2016 olimme 
seitsemännek-
si tuottavin 
kes-kussairaa-
loiden joukos-
sa  

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

 

 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TA2018 ta-
voite 

TA 2019 

Asukas, asiakas      

Vakioitu kansan-
tauti-indeksi (Kela) 
laskee yhden yk-
sikön vuodessa 
nykyisestä arvosta 
129,3 (v. 2010) 

128,2 126,2 Tieto kevääl-
lä 2018 

<128 <128 

Vakioitu sairasta-
vuusindeksi las-

121,1 121,0 Tieto kevääl- <120,0/<112 <120/<112 
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kee yhden yksikön 
vuosittain nykyi-
sestä arvosta 
119,6 (v. 2010) 

lä 2018 

Terveyden edis-
tämisen aktiivi-
suus perustervey-
denhuollossa (si-
joitus parempi 
kuin koko maassa 
keskim.) 

74 (koko maa 
66) 

72 (koko maa 
66) 

Seuraavan 
kerran v 2018 

Suomen pa-
ras 

Suomen paras 

Hoito- ja palve-
lutakuun toteu-
tuminen (poik-
keamat rapor-
toidaan) 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli yh-
teensä 62.  
Hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 kk 
odottaneita yht. 
49. Huom! 
Lukuihin sisäl-
tyy puutteellisia 
merkintöjä, 
jolloin todelli-
nen luku on 
huomattavasti 
pienempi 

ESH:ssa toi-
menpiteeseen 
pääsyä yli 6 kk 
jonot-taneita oli 
yht. 15. 
ESH:ssa hoi-
dontarpeen 
arvioon pääsyä 
yli 3 kk odotta-
neita oli yh-
teensä 44.   

ESH:ssa 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 7.  
ESH:ssa 
hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odotta-
neita oli yh-
teensä 54. 

Ei yhtään 
uhkasakko-
uhkaa tai 
huomautusta 

Ei yhtään uhkasak-
kouhkaa tai huo-
mautusta 

Asiakaspalaute-
kysely 

     

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Sairauspoissaolo-
jen kehitys 
(tpv/HTV) 

15,5 14,4 pv/htv 14,4 tpv/HTV 12,0 pvä/ 
HTV 

12,0 pvä/ HTV 

Keskimääräinen 
siirtymisikä eläk-
keelle nousee 

61,0 

 

61,5 Vanhuus-
eläkkeelle 
64,0, työky-
vyttömyys-
eläkkeelle 
59,1 

62,0 62,0 

Työhyvinvointiky-
selyn kehitys 

3,5 3,4 Joka toinen 
vuosi 

3,6 3,6 

Täydennyskoulu-
tus 

2,7 pv/hlö 8.444 työpäi-
vää 

3,1 pv/hlö 3,0 pv/hlö 3,0 pv/hlö 

Varhe-maksujen 
osuus-% henkilös-

0,76 % 0,84 % 0,67 % laskeva tren- laskeva trendi 
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tökuluista di 

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 

 

Ulkoiset 100 % 
ja sisäiset 41 
% 

Ulkoiset 100 % 
ja sisäiset 85 
% 

Ulkoiset 50 
%; etenee 
suunnitellusti 

Toteutuu 100 
% 

Toteutuu 100 % 

Kehityskeskuste-
lujen toteutu-
minen 

Toteutunut 
osittain eli 67 
%.  Prosenttia 
pelkästään 
pitkistä työ-
suhteista ei ole 
saatavilla.  
Prosentti tulee 
päivän nuppi-
luvun mukaan 
31.12.2015.  
Sijaiset paina-
vat luvussa, 
vaikka alle 
vuoden sijai-
sena olevien 
kanssa ei kes-
kusteluja käy-
dä. 

75 % n 80 %  Toteutumis-
% 80-100 

Toteutumis-%  
80-100 

Vuosittain kehitet-
tävät palvelu- ja 
hoitoketjut 

Hoitoketjuja on 
työstetty 

Vuonna 2016 
uudet aloitetut 
5, valmiit pro-
sessit 154, 
valmiit hoito- ja 
palveluketjut 
28  

Valmiit pro-
sessit 159, 
valmiit hoito-
ketjut 28 

Lean jakau-
tuu organi-
saatiossa 
laajemmalle 

Lean jakautuu or-
ganisaatiossa laa-
jemmalle  

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

kasvu -% n. 
3,6 

kasvu -% 0,3 kasvu -% 0,1 kasvu -% 1,0 kasvu -% 1,0 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon talous 
Kainuu (koko maa) 
(SOTKAnet, Kunta-
liitto, THL) 

     

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
nettokustannukset 

3737 (3125) 3389 (3106) 3746 (3049) Korkeintaan 
valtakunnal-

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
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euroa/asukas linen ka  kaventuu 

Sosiaalitoimen 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

 1518 (1296) 1349 (1301) 1526 (1238) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu 

Terveystoimen 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

 2219 (1835)  2040 (1811) 2220 (1818) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

 Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu  

Perusterveyden-
huollon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

702 (642)  612 (629) 673 (623) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu 

Erikoissairaan-
hoidon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

1516 (1188) 1428 (1177) 1546 (1190) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu 

Toimeentulotuki 
euroa/asukas 

89 (145) 81 (142) Tietoa ei 
saatavilla 

Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valtakunnalli-
seen kesiarvoon 
kaventuu 

Työllisyysaste 
(sis. Vaalan) 

(koko maa 
68,1 %) 

62,7 % Kainuu 64,9 
% 31.8.2017 
(koko maa 
69,6 % 
31.12.2017) 

  

Työttömyysaste 
(pl. Vaala) 

17,9 % (koko 
maa 14,4 %) 

15,2 % (koko 
maa 13,6 %) 

 14 % (koko 
maa 11,2 %) 

   

THL, Esh:n tuotta-
vuustilasto, kes-
kussairaalat (yht 
16 sairaalaa); 
episodituottavuus 

Episodituot-
tavuus on 104 

Episodituotta-
vuus on 97 

Tieto alku-
vuodesta 
2019 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskus-
sairaalan 
joukossa 

Kolmen tuottavim-
man keskussairaa-
lan joukossa 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet maakuntauudistuksen 

valmistelua.  Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalvelu-

jen valtionosuuslaki.  Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eteneminen: 

1. Maakunta- ja sote-uudistuksen lait voimaan 11-12/2018 

2. Ensimmäiset maakuntavaalit 5/2019 

3. Maakuntavaltuustot aloittavat 8/2019 
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4. Uudistus voimaan, palvelujen järjestämisvastuu ja muut tehtävät siirtyvät maakunnille 

1.1.2021 

5. Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli käyttöön 1.1.2022 

6. Sote-keskusten valinnanvapaus 1.1.2023 

7. Suun terveydenhuollon valinnanvapaus 1.1.2023 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tullut vuosittain uusia velvoitteita sekä lakien että asetusten 

muodossa, jotka tulee panna täytäntöön kaikilla alueilla mm. työnjakoasetus.  Terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelma on päivitetty v. 2018 ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta 

ollaan päivittämässä. 

Hallintokokeilun päätyttyä uusi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimin-

tansa 1.1.2013.  Kuntayhtymään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan kuntaa, joista 

seitsemän (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo) ovat 

sopineet kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta lukuun ottamatta päi-

vähoitoa uudessa kuntayhtymässä.  Puolanka on mukana osajäsenenä erikoissairaanhoidos-

sa, kehitysvammaisten erityishuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa.  Tukipalvelut (mm. 

taloushallinto, tietohallinto ja palkkahallinto) tuotetaan kunnille perussopimuksen mukaisesti.  

Kajaanin kaupunki on järjestänyt taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut 1.1.2017 alka-

en toisen palveluntuottajan kanssa. 

Uusi sairaala – hanke etenee suunnitellulla tavalla.  Rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2017 

ja sairaalan ensimmäinen osa valmistuu vuoden 2019 lopussa ja kokonaisuudessaan vuonna 

2021.  Toiminnallisista muutoksista on päätetty hallituksessa jo vuosille 2017-2019 ja ne  toteu-

tetaan jo ennen sairaalan valmistumista sekä vuodeosasto- että avosairaanhoidon palveluissa. 

Taloudellinen tiukkuus velvoittaa etsimään uusia toimintatapoja tuottaa palveluita.  Keskeisiä 

strategisia tavoitteita ovat: 

- hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

- houkutteleva työpaikka 

- hyvän palvelun Kainuu     

- tasapainoinen talous 
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Asiakas ja asukas 

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleen merkittäviä ja näiden kaventamiseen 

on kiinnitettävä erityistä huomiota.  Väestön osallisuutta palveluiden järjestämiseen on kehitetty 

sote- ja maakuntauudistuksen muutosfoorumeissa. 

Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi on 

jatkunut yhdessä kuntien kanssa mm. kuntien hyvinvointikertomustyössä ja HYTETU –

ryhmissä.  Turvallisuus on lisätty kuntien työryhmien tehtäväksi.  Ponnistelut työttömyyden ja 

sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ovat jatkuneet kuntouttavan työtoiminnan osalta.  

Kuntouttava työtoiminta on jatkunut 1.1.2015 alkaen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymän toimintana.  Kunnat eivät rahoita toimintaa erikseen, vaan kuntouttavan työtoimin-

nan kustannukset katetaan kuntien maksuosuudella.  Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta 

hoitavat kuntouttavan työtoiminnan itse. 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2019 tehdään silloin, kun se korvaa ostopalveluja tai on muutoin 

toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä. 

Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentelee osaa-

va ja motivoitunut henkilöstö.  Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuuksiin kehittää ja uudistaa 

omaa työtänsä sekä toimintaprosesseja mm. noin 30 uuden sairaalan työryhmässä. Kainuun 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa haluttuna työnantajana halutaan edistää. 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Uuden sairaalan toiminta uudistetaan avohoitopainotteiseksi ja tuottavuutta nostavaksi toimin-

tamalliksi.  Kuntayhtymässä on runsaasti toimitiloja, jotka ovat elinkaarensa lopussa eivätkä 

enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin.  Toimitilojen saneerauksia ja uuden raken-

tamista tehdään eri puolilla Kainuuta.  Toimitilaratkaisut tehdään toiminnan tarpeiden pohjalta. 

STM myönsi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle rakentamisluvan uudelle 

sairaalalle ja rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2017.  Kajaanin alueella on lähdetty hake-

maan toimitiloissa kokonaisratkaisua perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaan-

hoidon tilojen saattamiseksi tiiviiseen yhteyteen keskenään.  Kansalaisten mahdollisuutta asi-

oida sähköisesti on parannettu laajentamalla edelleen Omasote –palvelua, jossa voi uusia re-

septejä, saada sähköisesti laboratoriotuloksia ja saada yhteyden asiantuntijaan. 
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4.1 Hallinto –tulosalue  

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO 
2019   

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    
 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 
JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIK-
KA 

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Kainuulais-
ten asiakas-
määrä ns. 
korjaavissa 
palveluissa 

1.1 Jokaisessa 
kunnassa laa-
jat hyvinvointi-
suunnitelmat 

1.1 Yhteiset 
tavoitteet ja 
toimenpiteet 
väestön hy-
vinvoinnin 
edistämiseksi 
eri toimijoi-
den kesken 
huomioiden 
kuntien eri-
laisuus 

1.1 Kainuu-
laisten asiak-
kaiden mää-
rä korjaavis-
sa palveluis-
sa vähenty-
nyt 

1.1 Laaditaan maakun-
nallinen hyvinvointi-
suunnitelma 

Hytinä – Hyvinvointia, 
yhteistyötä, tietoa, näky-
vyyttä -hanke käynnistynyt 

Määritellään korjaavat 
palvelut Kainuun soten 
palvelutuotannossa ja 
luodaan mittarit 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den lkm 

Asiakaskoke-
mus osallisuu-
den toteutumi-
sesta 

2.1 Toiminta-
mallin valmis-
telu käynnis-
tetty osana 
sote- ja maa-
kuntauudistus-
ta 

2.1 Suunni-
telma osalli-
suuden vah-
vistamiseksi 
 
 

2.1 Asiakas-
kokemus 
osallisuudes-
ta hyvä 90 % 
asiakkaista 

2.1 Käynnistetään osal-
lisuustoimintamallin 
laatiminen yhteen sovit-
tamalla sote/maku -
osallisuusvalmistelu 

Kirkastetaan asiakkaan 
roolia ja asemaa sote-
palveluissa kouluttamal-
la henkilöstöä 

Kartoitetaan nykytila 
asiakkaiden kokemasta 
osallisuudesta ja määri-
tetään mittarit 

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1 Koulutuk-
seen osallistu-
neiden työnte-
kijöiden määrä 
 
Asiakaskoke-
mus valinnan-
vapauden 
toteutumisesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Saatu 
myönteinen 
rahoituspäätös 
STM:ltä Kai-
nuun palve-
lusetelikokeilu 
-
Henkilökohtai-
nen budjetti 
HB:n toteutta-
miseksi 

3.1 Asiakas 
saa tietoa 
nykyisestä ja 
tulevasta 
valinnanva-
paudesta 

 

 

 

 

 

3.1 Henkilö-
kohtainen 
budjetointi 
normaali 
käytäntö 

3.1 Uudet 
ICT-ratkaisut 
mahdollista-
vat toiminnan 
jatkuvan 
kehittämisen 

3.1 Valin-
nanvapaus 
toteutuu 
laajasti 

3.1 Koulutetaan henki-
löstö valinnanvapaudes-
ta 

Osallistutaan aktiivisesti 
valinnanvapauskokeilui-
hin ja pilotointeihin 

HB-kokeilua jatketaan 

Edistetään valinnanva-
pautta tukevien ICT-
ratkaisujen kehittämistä 
ja käyttöönottoa 
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3.2 Palvelun 
käyttäjistä 
ulkopaikkakun-
talaisia (lkm) 

 3.2 Palvelun 
käyttäjistä 
ulkopaikka-
kuntalaisia 
on enemmän 
kuin 2018 

3.2 Palvelun 
käyttäjistä 
ulkopaikka-
kuntalaisia 
on 20 % 

3.2 Laaditaan suunni-
telma palveluiden tar-
joamiseksi ulkopaikka-
kuntalaisille (tavoitteet, 
seuranta ja arviointi) 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

4.1 Palvelutar-
peen arviointi 
ja palveluohja-
uksen malli 
luotu 

Palvelulupaus 
laadittu 

 

 

 

4.1 Pohdittu 
Koda-
valmistelun 
jatkamista 
huomioiden 
sote-
maakuntauu-
distus ja valin-
nanvapaus. 
Jatketaan 
valmistelua 

4.1. Palvelu-
tarpeen arvi-
ointi ja palve-
luohjauksen 
malliluonnos 

Palvelulupa-
us on laadittu 

4.1 Maakun-
nallinen pal-
velutarpeen 
arviointi ja 
palveluohja-
uksen malli 

4.1 Reaaliai-
kainen auto-
maattisesti 
toimiva pa-
lautejärjes-
telmä, joka 
on roolitettu 
tiedon käytön 
näkökulmas-
ta (järjestä-
jä/tuottaja) 

4.1 Kehitetään palvelu-
tarpeen arviointi- ja pal-
veluohjauksen malli 
huomioiden sote/maku -
valmistelu 
 
4.1 Käynnistetään pal-
velulupauksen laatimi-
nen sotelle  
 

4.2 Asiakaspa-
lautejärjestel-
mä toteutettu   

4.2 QPro on 
käytössä koko 
kuntayhtymän 
alueella  

4.2 Luonnos 
palautejärjes-
telmän koko-
naisuudesta  
 

4.2 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä  
 

4.2 Kattavan asiakaspa-
lautejärjestelmän kehit-
täminen, käyttöönotto ja 
nivominen osaksi palau-
tejärjestelmää. 
 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 Avoinna 
olevat vakans-
sit on täytetty 
pätevillä työn-
tekijöillä 

 

 

 
 

5.1 Vakanssit 
on täytetty n. 
80 %  

 

 

 

 
 
 

5.1 Oppilai-
tos- ja yli-
opistoyhteis-
työn vahvis-
taminen 

 

 

 
 
 

5.1 Vakanssit 
on 100 % 
täytetty 

 

 

 

 
 
 

5.1 Koulutus- ja kehit-
tämisyhteistyö oppilai-
tosten ja yliopistojen 
kanssa 

- Itä-Suomen yliopiston 
kanssa (kehittämishank-
keen kautta) 

Kehittämisekosysteemin 
(SOCOBA) rakentami-
nen (Itä-Suomen yliopis 



58 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 to ja Aikopa) 

5.2 Kilpailuky-
kyinen palkka-
us 

5.2 Palkkojen 
jälkeenjäänei-
syys estää 
rekrytointeja  
 

5.2 Valta-
kunnallisiin 
keskiarvo-
palkkoihin 
pyrkiminen  

5.2 Oikeu-
denmukainen 
palkka teh-
dystä työstä  
 

5.2 Laajamittainen palk-
kojen arviointi hallinnon 
osalta 
 

5.3 Hallinnon 
osaamismatrii-
si tehty 

 5.3 Laadittu 
hallinnon 
osaamiskar-
toitus 

5.3 Hallinnon 
osaamisky-
vykkyys vas-
taa tarvetta 

5.3 Laaditaan hallinnon 
osaamiskartoitus ja ar-
vioidaan osaamiskyvyk-
kyys suhteessa tarpei-
siin 

6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma  
- hallinnon 
henkilöstön 
osallistuminen 
muutosohjel-
maan 
 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma ei käy-
tössä  

 

6.1  Työnte-
kijöiden muu-
tosvalmiuksi-
en vahvistu-
minen 

Kokeilukult-
tuurin vahvis-
tuminen 

6.1 Henkilös-
tön muutos-
tukiohjelma 
on käytössä 

6.1 Muutoksen monet 
kasvot -hankkeen toteut-
taminen  

 

Erilaisten kokeilujen 
toteuttaminen 

7. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

7.1 Työhyvin-
vointikysely ja 
vastaus-% 
hallinnon osal-
ta 

7.1 7.1 Työhy-
vinvointi-
kysely toteu-
tettu, vasta-
us-% 100 ja 
työhyvinvoin-
tisuunnitelma 
laadittu 

7.1 Työhy-
vinvointi-
kyselyn tote-
tuttaminen ja 
työhyvinvoin-
tisuunnitel-
man laatimi-
nen ovat 
vakiintuneet 

7.1 Työhyvinvointi-
kyselyn tulosten läpi 
käyminen ja työhyvin-
vointisuunnitelman laa-
timinen hallinnon osalta 

 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
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8. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

8.1 Asiakas-
kokemus hoi-
don ja palve-
lun vaikutta-
vuudesta sekä 
palveluiden 
järjestämisestä  

Palvelumuotoi-
lun toteuttami-
nen palveluis-
sa 

8.1 Ei kerätä 
systemaatti-
sesti 

8.1 Asiak-
kaan rooli 
organisaati-
ossa on vah-
vistunut; 
asiakasym-
märrys ohjaa 
palvelujen 
järjestämistä 
ja tuottamista 

 

8.1. Asiakas-
kokemuksen 
perusteella 
palvelut on 
muotoiltu 
vaikutta-
vammiksi ja 
luotettavam-
miksi 

 

8.1 Laaditaan suunni-
telma asiakaskokemus-
ten hyödyntämisestä 
palvelujen kehittämises-
sä  

Kokemusasiantuntija-
toiminnan mallintami-
seen osallistuminen 
(valtakunnallinen malli) 

 

8.2 Johdon 
työpöydän 
käyttöaste 

Käynnistynei-
den tiedolla 
johtamisen 
pilottien lkm 

8.2 Johdon 
työpöytä otettu 
käyttöön, käy-
tön ja käytet-
tävyyden te-
hostaminen 
käynnissä 

8.2 Toiminta-
kulttuurin 
muuttaminen 
tiedolla joh-
tamista tuke-
vaksi 

 

8.2 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessin 
ydin 

8.2 Johdon työpöydän 
sisällön kehittäminen ja 
raportointityökalun käyt-
töönotto  

Tutkitun tiedon hyödyn-
täminen 
- esim. Impro-hanke 

Valitaan 1-2 pilottivas-
tuualuetta 

9. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

9.1 Sähköisten 
asiointipalvelu-
jen käyttöaste 
ja sähköisen 
asioinnin kehit-
täminen laaja-
alaisesti 

9.1 Sähköisen 
asioinnin visi-
on ja toiminta-
suunnitelman 
laadinta käyn-
nissä 

 

9.1 Sähköi-
sen asioinnin 
toiminta-
suunnitelma 
valmis 

Sähköisten 
palveluiden 
käyttöönoton 
myötä työ- ja 
toimintatavat 
muuttuvat  

9.1 Sähköi-
nen asiointi 
on osa nor-
maalia toi-
mintaa 

9.1 Valmistellaan ja 
laaditaan sähköisen 
asioinnin toimintasuun-
nitelma 
 
 
Tuetaan työntekijöitä 
sähköisten palveluiden 
käyttöönotossa ja työ- ja 
toimintatapojen muutok-
sessa. 

Käynnistetään Digitaali-
set palvelut –hanke 
(Dipa) 

Sosiaalihuollon Kantaan 
liittymisen valmistelu 

9.2 Aktiivisten 
Omasoten 
käyttäjien lkm 
- työyksiköt  
- asiakkaat 

9.2 Omasotea 
laajennettu eri 
tulosalueille 

Rekisteröity-
neitä 
Omasoten 
käyttäjiä 
31.12.2017 
yht. 22158 
henkilöä  

9.2 Aktiivisia 
Omasoten 
käyttäjiä 
15 000 
hlöä/kk 

9.2 Aktiivisia 
Omasoten 
käyttäjiä 
40 000 
hlöä/kk 

9.2 Tuetaan henkilöstöä 
Omasoten laajempaan 
ja aktiiviseen käyttöön 

Markkinoidaan ja tue-
taan asiakkaita 
Omasoten käyttöön 

10. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-

10.1 Määritel-
tyjen hoito- ja 
palveluketjujen 
lkm 

10.1 Hoito- ja 
palveluproses-
seja kuvattu 
useissa työ-
ryhmissä 

10.1 Asiak-
kaan rooli- ja 
asema palve-
luketjuissa 
on keskiössä 

Prosessijoh-

10.1 Ajan-
tasaiset, 
asiakasläh-
töiset, hyvin 
johdetut hoi-
to- ja palve-
luketjut toteu-

10.1 Asiakaskokemuk-
sen merkityksen koros-
taminen hoito- ja palve-
luketjuissa 
- prosessikartta 

Keskeisten hoito- ja 



60 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

ganisaation tamisen vah-
vistaminen 
eri tasoilla 

tuvat palveluketjujen määritte-
ly (käsitemäärittely, joh-
taminen)  

11. Uudistamme  
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi so-
te- ja maakunta-
lain mukaisesti 

11.1 Tervey-
denhuollon 
järjestämis-
suunnitelma ja 
järjestämisso-
pimus päivitet-
ty 

 
 

 

11.1 Tervey-
denhuollon 
järjestämis-
suunnitelman 
päivitys tehty.  
Esh:n järjes-
tämissopimuk-
sen päivitys 
käynnistetty 

 

 

11.1 Esh:n 
järjestämis-
sopimuksen 
päivitys tehty 

11.1 Toteute-
taan tervey-
denhuollon 
järjestämis-
suunnitelmaa 
ja esh:n jär-
jestämisso-
pimusta 

11.1 Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelman 
ja esh:n järjestämisso-
pimuksen vieminen käy-
täntöön  

Valmistautuminen järjes-
tämisen ja tuottamisen 
erottamiseksi 
-  esim. osallistutaan 
valinnanvapauspilotoin-
tiin 

 

11.2 Vastuu-
alueet/ laatu-
käsikirjat lkm 

11.2 Sisäiset 
vastuut ja seu-
ranta organi-
soitu 

11.2 Oma-
valvonta-
suunnitelmat 
ja laatukäsi-
kirjat päivitet-
ty 

11.2 Oma-
valvonta ja 
auditointi-
suunnitelma 
päivitetään 
 
 
 
 
11.2 Laajen-
netaan ul-
koista serti-
fiointiarvioin-
tia  

11.2 Oma-
valvonta on 
osa organi-
saation jat-
kuvaa paran-
tamista 

11.2 Syste-
maattinen 
omavalvonta 
ja auditointi 
tukee toimin-
tojen jatku-
vaa paran-
tamista  
 
11.2 Ydin-
toiminnat 
sertifiointiar-
vioinnin pii-
rissä  

11.2 Valmistautuminen 
omavalvontaohjelman ja 
-suunnitelman laatimi-
seen 

 
 
 
11.2 Kehitetään audi-
tointi- ja omavalvonta-
käytänteitä  
 
 
 
 
 
 
11.2 Laaditaan suunni-
telma toimintojen sertifi-
ointiarviointiin 

11.3 Haipro 
läheltäpititilan-
teiden %-
osuus 

11.3 11.3 Turvalli-
suuskulttuuri 
kehittyy posi-
tiiviseen 
suuntaan vrt. 
v. 2015 

 

Haipro lähel-
täpititilanteita 
50 % teh-
dyistä Haip-
roilmoituksis-
ta 

11.3 Potilas- 
ja asiakas-
turvallisuus 
näkyy raken-
teissa ja 
käytännön 
toiminnassa 

11.3 Turvallisuuskulttuu-
rikysely tehdään v.2019 

 

 

 
Arvojen mukaisen toi-
mintakulttuurin kehittä-
minen, esimerkkinä 
toimiminen 
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Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

12. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

12.1 Toteutet-
tujen kustan-
nusvaikutta-
vuusarvioiden 
lkm 

12.1  12.1 Toimin-
tojen muu-
tokset arvioi-
daan kustan-
nus-/ vaikut-
tavuusarvi-
oinnin avulla 

12.1 Muutok-
set tapahtu-
vat kustan-
nustehok-
kaasti 

12.1 Luodaan työkalu 
kustannusvaikuttavuu-
den arvioimiseksi 

 
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO
1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 
Hallinto,Tutkimus ja kehittäminen, Uusi 
sairaala, Maakuntauudistus

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 275 730 1,7 272 379 -1,2 272 029 279 432 2,7 565 786 577 102 588 644
   Myyntituotot 274 800 1,6 270 025 -1,7 270 025 276 022 2,2 281 542 287 173 292 917
./. Jäsenkunnilta 274 830 1,6 270 000 -1,8 270 000 276 000 2,2 281 520 287 150 292 893
   Maksutuotot 0 -100,0 3 0,0 3 1 -66,7 1 1 1
   Tuet ja avustukset 805 45,0 2 311 187,1 1 521 2 669 75,5 2 722 2 777 2 832
   Muut tuotot 125 78,6 40 -68,0 480 740 54,2 755 770 785
TOIMINTAKULUT 3 840 19,8 5 771 50,3 4 610 6 779 47,0 6 915 7 053 7 194
       Palkat ja palkkiot 2 016 20,6 2 561 27,0 2 610 3 111 19,2 3 173 3 237 3 301
       Henkilöstösivukulut 464 18,7 553 19,2 557 653 17,3 666 679 693
   Henkilöstökulut 2 480 20,2 3 114 25,6 3 166 3 764 18,9 3 839 3 916 3 994
       Asiakapalvelujen ostot -72 111,8 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
       Muut palvelujen ostot 960 14,4 1 665 73,4 850 1 360 60,0 1 387 1 415 1 443
   Palvelujen ostot 888 10,3 1 665 87,5 850 1 360 60,0 1 387 1 415 1 443
   Aineet ja tavarat 64 1,6 98 53,1 110 79 -28,2 81 82 84
   Avustukset 181 191,9 205 13,3 205 105 -48,8 107 109 111
   Vuokrat 122 -1,6 170 39,3 110 157 42,7 160 163 167
   Muut kulut 105 20,7 519 394,3 169 1 314 677,5 1 340 1 367 1 394
TOIMINTAKATE 271 890 1,5 266 608 -1,9 267 419 272 653 2,0 278 106 283 668 289 342
   Rahoituskulut ja -tuotot 101 71,2 -22 -121,8 -730 -1 430 95,9 -1 459 -1 488 -1 518
VUOSIKATE 271 991 1,5 266 586 -2,0 266 689 271 223 1,7 276 647 282 180 287 824
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -50 100,0 -49 -2,0 -49 0 -100,0 0 0 0
SATUNNAISET ERÄT 0 -100,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS 271 941 1,4 266 537 -2,0 266 640 271 223 1,7 276 647 282 180 287 824
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 271 941 1,4 266 537 -2,0 266 640 271 223 1,7 276 647 282 180 287 824

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18
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Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TA2018 ta-
voite 

TA 2019 

Asukas, asiakas      

Syntyvät julkaisut, 
artikkelit, tutki-
mukset, selvityk-
set ja raportit 

14 4 41 15 15 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Sairauspoissaolo-
jen kehitys 
(tpv/HTV) 

6,4 tpv/htv 2,9 tpv/htv 3,9 tpv/htv alle 10 
tpv/htv 

alle 10 tpv/htv 

Täydennyskoulu-
tus 

0,4 tpv/hlö 2,9 tpv/hlö 

 

3,5 tpv/hlö 3 - 5 tpv/hlö 3-5 tpv/hlö 

Kehittämiskeskus-
telut 

95 % 99 % 97 % 100 % 100 % 

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Kehittäjäasiakas 
ja kokemusasian-
tuntija-asiakkaita 
30 ja prosessit 5-
10 kpl/vuosi 

20 42 kokemus-
asiantuntijaa 

4 prosessia 

62 50 

 
5 prosessia 

50 

 
5 prosessia 

Työhyvinvointimit-
taus (joka 2 vuosi) 

 4,0 Joka toinen 
vuosi 

4,0 4,0 (1-5) 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

Toteutunut 
suunnitellusti 

Toimintakulut 
toteutuivat 0,9 
milj. euroa alle 
budjetoidun 

Toteutui 
suunnitellusti 

 Toteutuu suunnitel-
lusti 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon talous 
Kainuu (koko maa) 
(SOTKAnet, Kunta-
liitto, THL) 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Hallinto tulosalueena sisältää yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja 

tilintarkastuksen, hankintatoimen, johdon tuen sekä kehittämis- ja suunnitteluyksikön. 

Hallinnon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee osaavan henkilöstön, riittävät resurssit ja 

tehokasta kehittämistä ja suunnittelua. 

Maan hallituksen kärkihankkeiden päätyttyä (v. 2018) STM on jatkanut palvelujärjestelmän ke-

hittämisen tukemista kokeilu- ja pilotointihankkeilla. Kainuussa kokeillaan henkilökohtaista bud-

jetointia (HB) ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden osalta. Vuonna 

2019 käynnistyy laajempi valinnanvapauteen liittyvä pilotti (sote-keskukset, suunhoidon yksi-

köt), mikäli valinnanvapauslaki hyväksytään eduskunnassa. Lisäksi maan hallitus rahoittaa La-

pe-muutosagentin toiminnan vuodelle 2019. 

Alla olevaan nelikenttään on koottu vuonna 2019 käynnissä olevat, valmisteltavat ja käynnistet-

tävät hankkeet, jotka toteuttavat soten strategisia tavoitteita (BSC). Kehittämishankkeista tar-

kemmin https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-suunnittelu.   
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4.2. Keskitetyt tukipalvelut 

Vastuuhenkilö: Va. hallintojohtaja Anu Huttunen 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 
 

 
Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA). 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 
JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIK-
KA 

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 
 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Valtiolta 
saadut rinta-
maveteraanien 
määrärahat 
käytetään 
täysimääräi-
sesti  

 

1.1 Valtiolta 
rintamavete-
raaneille saa-
tujen määrä-
rahojen käyt-
tömahdolli-
suuksia laa-
jennettiin 

 

 

1.1 Rintama-
veteraanit 
saavat tarvit-
semansa 
palvelut hy-
vinvoinnin, 
terveyden ja 
toimintaky-
vyn paranta-
miseksi mää-
rärahojen 
puitteissa 
 

1.1 Rintama-
veteraanien 
ja muidenkin 
tukipalveluja 
tarvitsevien 
hyvinvointia, 
terveyttä ja 
toimintaky-
kyä on edis-
tetty yhteis-
työssä kunti-
en, yksityis-
ten palvelun-
tuottajien ja 
kolmannen 
sektorin 
kanssa 

1.1 Mahdollistetaan 
rintamaveteraanien 
määrärahojen käyttö 
laajasti eri palveluihin 

 

 

 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Toimivat 
vaihtoehtoiset 
viestintä-
kanavat 

2.1 Vaihtoeh-
toisia viestin-
täkanavia ke-
hitettiin, mutta 
niiden käyttö ei 
ollut vielä ko-
vin yleistä 

2.1 Käytössä 
asiakkaiden 
tarpeista läh-
tevät, moni-
kanavaiset 
viestintä- ja 
osallistumis-
mahdollisuu-
det 

2.1 Käytössä 
asiakkaiden 
tarpeista läh-
tevät, moni-
kanavaiset 
viestintä- ja 
osallistumis-
mahdollisuu-
det 

2.1 Sosiaalista mediaa 
käytetään aikaisempaa 
enemmän viestinnässä 

2.1 Kehitetään vaihtoeh-
toisia viestintäkanavia 

2.1 Aktiivinen yhteistyö 
asiakkaiden kanssa 

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1 Asiakkaan 
valinnanva-
pausmahdolli-
suudet sosi-
aali- ja tervey-
denhuollon 
tukipalveluissa  

 

3.1 Veteraa-
neilla palvelu-
jen valinta-
mahdollisuus 
määrärahojen 
puitteissa 

3.1 Asiak-
kaan valin-
nanvapaus 
mahdollistuu 
eri muodois-
sa sosiaali- 
ja terveyden-
huollon tuki-
palveluissa 
 

3.1 Monipuo-
lisemmat 
tukipalvelut 
veteraaneille 
ikä ja kunto 
huomioiden 

3.1 Asiak-
kaan valin-
nanvapaus 
mahdollistuu 
eri muodois-
sa sosiaali- 
ja terveyden-
huollon tuki-
palveluissa  

 

3.1 Veteraanien tukipal-
veluja laajennetaan 
Valtiokonttorin määrära-
hojen puitteissa 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys-
kyselyn tulok-

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys-
kyselyä ei 
tehty, mutta 

4.1 Tehdään 
asiakastyyty-
väisyyskyse-
ly 

4.1 Tehdään 
asiakastyyty-
väisyyskyse-
ly  

4.1 Asiakaskoke-
muksen kerääminen ja 
hyödyntäminen 
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aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

set  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

asiakkaiden 
palautteisiin 
reagoitiin välit-
tömästi sekä 
tehtiin tarvitta-
vat kehittämis-
toimenpiteet 
palautteiden 
perusteella. 
 

4.1 HaiPro 
ilmoituksia 122 
kpl 
 

 

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys 
säilyy korke-
alla tasolla 

 

 

 

 

4.1 Asiakas-
tyytyväisyys 
säilyy korke-
alla tasolla 
 

4.1 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä 

 

 

4.1 Tietohallinnon ohja-
usryhmä (Kainuun kun-
nat, Kainuun liitto, Kai-
nuun sote) kokoontuu 
säännöllisesti, n. 1 krt./3 
kk:n välein  
 
 
4.1 Suoriin palautteisiin 
vastataan välittömästi 

 4.2 Arkiston 
asiakaspyyntö-
jen keskimää-
räinen käsitte-
lyaika vuodes-
sa  

 

4.2 Arkiston 
asiakaspyyntö-
jen määräaiko-
ja ei kirjattu ja 
seurattu 

4.2 Asiakas-
pyyntöjen 
käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määrä-
ajoissa 

4.2 Asiakas-
pyyntöjen 
käsittely 
säännösten 
mukaisissa 
määrä-
ajoissa  

 

4.2 Asiakaspyyntöjen 
määräaikojen kirjaami-
nen ja seuranta 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

5. Riittävän, 
osaavan henkilös-
tön turvaaminen 

 

5.1 Avointen  
vakanssien 
täyttöaste 

 5.1 Henkilös-
tömitoitusten 
suositusten 
noudattami-
nen 

 

 

5.1 Työmää-
rä oikein 
mitoitettu, 
avointen 
vakanssien 
lukumäärä 
hallittavissa 

5.1 Täydennyskoulutuk-
siin osallistumisen mah-
dollistaminen 
 
5.1 Rekrytoidaan avoi-
miin vakansseihin tarvit-
tavat työntekijät 
 
5.1. Alueella luotettavat 
palvelut, vs. ostopalve-
lut, jatkuva arviointi 

 5.2. Palkkauk-
sen kehittämi-
nen 

 5.2 Pätevöi-
tymisen tu-
keminen, 
jotta osaami-
nen kehittyy 

5.2. Valta-
kunnalliseen 
keskiarvo-
palkkaan 
pyrkiminen 

5.2. Oikeu-
denmukainen 
palkka teh-
dystä työstä 

5.2. Laajamittainen 
palkkojen arviointi ja 
harmonisointi 
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6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Kehitys-
keskustelu %-
osuus yli 1 v. 
kestävistä 
palvelussuh-
teista 

6.1 Kehitys-
keskustelut 
käyty 35% 

 
 
 
 
 

6.1 Kehitys-
keskustelut 
käyty 
80%:sesti 

 

6.1 Kehitys-
keskustelut 
käyty 
90%:sesti  

 
 

6.1 Kehityskeskustelut 
toteutetaan suunnitellus-
ti 

6.1 Kehityskeskustelu-
jen tilastointia kehitetään 

 6.2 Riittävät ja 
säännönmu-
kaiset työyh-
teisökokoukset 
ja -koulutuk-
set  

 

6.2 Tulosalu-
een johtoryh-
mä on kokoon-
tunut säännöl-
lisesti 

6.2 Toimivat 
kokous- ja 
koulutuskäy-
tännöt 

 

6.2 Toimivat 
kokous- ja 
koulutuskäy-
tännöt  

 

6.2 Säännölliset tulos-
alueen johtoryhmän ja 
yksikköjen kokoukset 
 

6.2 Kannustetaan am-
mattitaidon ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen 
 

7. Uuden sairaa-
lan ja maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lun toteutus 

7.1 Muutosten 
suunnittelu ja 
läpivieminen 
toteutuu suun-
nitellun mukai-
sesti  
 

7.1 Toimiva 
muutosjoh-
taminen toi-
minnan kaikilla 
tasoilla 
 

 7.1 Muutok-
sia suunnitel-
laan ja toteu-
tetaan yhteis-
työssä henki-
lökunnan 
kanssa 

7.1 Muutok-
set toteutettu 
yhteistyössä 
henkilökun-
nan kanssa 

 

7.1 Uudet 
toimintatavat 
ovat käytös-
sä 

7.1 Uuden sairaalan ja 
maakunta / soten muu-
tosten suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja seu-
rantaan osallistuminen 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 
 

 

 

 

8.1 Yksikkö-
kohtaiset työ-
hyvinvointi-
kyselyn tulok-
set  

8.1 Tarkastelu-
jaksolla ei Kai-
nuun sotessa 
ole toteutettu 
erillistä työhy-
vinvointi-
kyselyä, mutta 
asiaan kiinnite-
tään jatkuvasti 
huomiota 

8.1 Työyksi-
kön työhyvin-
tointi kehittyy 
myönteisesti 

8.1 Työyksi-
kön työhyvin-
tointi kehittyy 
myönteisesti 

 

8.1 Työhyvin-
vointikyselyn tekeminen 
yksikkökohtaisesti 
 
8.1 Kaikissa työyhtei-
söissä tehdään kyselyn 
tulosten pohjalta työhy-
vinvoinnin parantamisen 
suunnitelma 
 

 

 

8.2 Henkilös-
tön vaihtuvuus  

 

 8.2 Henkilös-
tön vaihtu-
vuus laskee 

8.2 Henkilös-
tön vaihtu-
vuus laskee 

 

8.2 Huomioidaan työn-
tekijöiden tarpeet ja 
tuetaan työuria niiden eri 
vaiheissa 
 

 8.3 Sairaus-
poissaolojen 
kehitys  

 

8.3 Työnteki-
jöiden työky-
kyä tuetaan 
yhteistyössä 
henkilöstöpal-
velujen ja työ-
terveys-
huollon kanssa 
 

8.3 Sairaus-
poissaolot 
vähenevät 

 

8.3 Sairaus-
poissaolot 
vähenevät  

 

8.3 Noudatetaan kaikilla 
esimiestasoilla varhai-
sen- ja tehostetun tuen 
mallien aktiivista käyttöä 
  

8.3 Työntekijöille järjes-
tetään säännösten edel-
lyttämät työtilat 
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8.3 Varhaisen 
puuttumisen 
malli oli käy-
tössä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Asiantun-
tijuuden kehit-
tyminen (1-5 
/% jakauma)  
 
 
8.4 Täyden-
nyskoulutus-
päivät/htv  

 
8.4 Osaamis-
keskustelut % 
 
 
8.4 Työkierto 
hlölukumäärä  

 

8.4 Tulosalu-
eelta on osal-
listuttu mah-
dollisuuksien 
mukaan täy-
dennyskou-
lutuksiin 

 
8.4 Osaamis-
keskustelut on 
toteutettu kehi-
tyskeskustelu-
jen yhteydessä 

8.4 Osaami-
nen vastaa 
osaamistar-
peita 
 

8.4 Täyden-
nyskoulutus 
mahdollistuu 
kaikille 
 
 
8.4 Osaamis-
keskustelu 
käyty 80 – 
100 %:sesti 
 
 
8.4 Osaamis-
alueet sel-
keästi profi-
loituneet  
 

8.4 Kainuun 
sote on malli-
organisaatio 
oppivasta 
organisaa-
tiosta 

8.4 Osaami-
nen vastaa 
osaamistar-
peita 

 
8.4 Täyden-
nyskoulutus 
mahdollistuu 
kaikille 
 
 
8.4 Osaamis-
keskustelu 
käyty 90 %-
100 %:sesti 
 
 
8.4 Osaamis-
alueet sel-
keästi profi-
loituneet  
 

8.4 Kainuun 
sote on malli-
organisaatio 
oppivasta 
organisaa-
tiosta  

 

8.4 Osaamiskeskustelut 
ja osaamisen arvioinnit 
 
 
8.4 Täydennys-
koulutuksen suunnittelu 
kehityskeskustelujen 
pohjalta ja koulutusten 
kirjaaminen HRM-
järjestelmään 
 

8.4 Täydennyskoulutuk-
siin osallistumisen mah-
dollistaminen 
 
 

8.4 Käytetään syste-
maattisesti ja tavoitteel-
lisesti erilaisia osaami-
sen kehittämisen mene-
telmiä (perehdyttämistä, 
mentorointia, työkiertoa, 
verkko-oppimista) 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

9.1 Toimivat 
palveluketjut  

 

 

 

 

9.1 Kaikkia 
palveluproses-
seja ei ole 
kuvattu 

 

9.1 Palvelu-
prosesseja 
kuvataan ja 
ne toimivat 
käytännössä 
sujuvasti 
 

9.1 Palvelu-
prosessit toi-
mivat suju-
vasti  

 

9.1 Prosessien kehittä-
mistä jatketaan  
 

9.1 Asiakaskokemus-, 
prosessi- ja kustannus-
tietoa hyödynnetään 
palvelujen kehittämises-
sä 

 9.2 Asiakas-
kokemus 

9.2 Palautteet 
on kerätty ja 

9.2 Asiakas-
kokemuksen 
parempi 

9.2 Asiakas-
kokemusten 
perusteella 

9.2 Asiakaspalautteiden 
kerääminen ja käsittely 
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 käsitelty hyödyntämi-
nen 

palvelut muo-
toiltu vaikut-
tavammiksi 
ja luotetta-
vammiksi 
 

 

 9.3 Tietotar-
peet 

 

 9.3 Johdon 
työpöydän 
käyttö 

9.3 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessien 
ydin 

9.3 Johdon työpöytää ja 
tietojärjestelmiä kehite-
tään 
 
9.3 Tiedolla johtamisen 
kehittäminen 
 

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 
 

10.1 Sähköis-
ten asiointipal-
velujen käyttö-
aste  

 

10.1 Sähköi-
nen asiointi-
palvelu ei ole 
vielä kovin 
yleistä, mutta 
kehitystyötä 
tehdään koko 
ajan 

10.1 Sähköi-
sen asiointi 
yleistyy 

10.1 Sähköi-
nen asiointi 
normaalia 
toimintaa 

10.1 Kehitetään sähköi-
siä asiointipalveluja 

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

 

 
 

11.1 Toimivat 
ja ajantasaiset 
palveluketjut  

 

11.1 Uusi sai-
raala suunnit-
telun eri työ-
ryhmiin osallis-
tuttiin 

11.1 Toimivat 
ja ajantasai-
set palvelu-
ketjut määri-
telty 

11.1 Toimivat 
ja ajantasai-
set palvelu-
ketjut toteu-
tuvat  

 

 

11.1 Kehitetään palvelu-
ja ja –järjestelmiä 
 
11.1 Johtamisessa hyö-
dynnetään tutkittua tie-
toa ja Lean –toiminta-
mallia 
 
11.1 Tehdään yhteistyö-
tä läpi koko organisaati-
on 

12. Uudistamme 
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi so-
te- ja maakunta-
lain mukaisesti 

12.1 Asiak-
kaan monipuo-
liset asiointita-
vat 

12.1 Asiakkail-
le järjestettiin 
lainmukaiset 
palvelut 

12.1 Palvelut 
ovat laaduk-
kaita ja hel-
posti saata-
tavissa 

12.1 Palvelut 
ovat laaduk-
kaita ja hel-
posti saata-
tavissa 

12.1 Kehitetään erilaisia 
asiointitapoja 

 12.2 Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus (Haipro) 

 

12.2 Haittata-
pahtumat käsi-
teltiin ja niiden 
määriä seurat-
tiin 

12.2 Haipro-
tapahtumien 
perusteella 
suunnitellaan 
turvallisuutta 
parantavia 
toimenpiteitä 
 

 12.2 Potilas- ja asiakas-
turvallisuuden haittata-
pahtumat on käsitelty ja 
kehittämistoimenpiteet 
on laadittu 

12.2 Turvallisuuden pa-
rantaminen Haipro-il-
moitusten pohjalta 
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Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

13.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

 

13.1 Tilikau-
den toiminta-
kulujen to-
teumaprosentti 
oli 92,1 %. 
Tilinpäätöksen 
loppusumma 
oli 8,9 % pie-
nempi kuin 
käyttösuunni-
telmassa. 

 

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu talous-
arvion mu-
kaan 

 

 

13.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu talous-
arvion mu-
kaan  

13.1 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostumista  

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

14.1 Yksikkö-
kustannuksien 
hinta  

 

14.1 Tosite 
1,34 €/kpl 
 
14.1 Palkka-
laskelma 
16,60 €/kpl 

14.1 Tosite 
1,38 €/kpl 
 
14.1 Palkka-
laskelma 
max 16,60 
€/kpl   

14.1 Tosite 
1,45 €/kpl 
 
14.1 Palkka-
laskelma 
max 17,43 
€/kpl  

14.1 Toimintaketjujen 
tehostaminen, kustan-
nustietoisuuden lisäämi-
nen 

14.1 Prosessien kehit-
täminen 

KESKITETYT YHTEISET 
PALVELUT                  

1 000 €                                                  
Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Tekniset 
palvelut, Materiaali- , Kuljetus- tekstiili-,  
Ravinto-, Reyrytointi- ja yks.tukipalvelut, 
Henkilöstö- Talous- ja Tietopalvelut

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 6 038 -11,0 5 768 -4,5 5 945 5 098 -14,2 5 200 5 304 5 410
   Myyntituotot 3 567 -18,1 3 655 2,5 3 782 3 039 -19,6 3 100 3 162 3 225
   Maksutuotot 88 2,3 89 1,1 89 69 -22,5 70 72 73
   Tuet ja avustukset 992 7,7 945 -4,7 995 981 -1,4 1 001 1 021 1 041
   Muut tuotot 1 391 -2,2 1 079 -22,4 1 079 1 009 -6,5 1 029 1 050 1 071
TOIMINTAKULUT 27 997 -1,1 29 908 6,8 29 434 27 027 -8,2 27 568 28 119 28 681
       Palkat ja palkkiot 10 922 -1,8 11 612 6,3 11 231 10 185 -9,3 10 389 10 596 10 808
       Henkilöstösivukulut 2 712 -9,1 2 732 0,7 2 573 2 308 -10,3 2 354 2 401 2 449
   Henkilöstökulut 13 634 -3,3 14 344 5,2 13 804 12 493 -9,5 12 743 12 998 13 258
       Asiakapalvelujen ostot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
       Muut palvelujen ostot 8 776 1,9 9 797 11,6 9 720 9 147 -5,9 9 330 9 517 9 707
   Palvelujen ostot 8 776 1,9 9 797 11,6 9 720 9 147 -5,9 9 330 9 517 9 707
   Aineet ja tavarat 2 933 1,2 3 032 3,4 3 100 2 929 -5,5 2 988 3 047 3 108
   Avustukset 111 9,9 100 -9,9 100 100 0,0 102 104 106
   Vuokrat 2 011 -1,9 2 090 3,9 2 090 1 750 -16,3 1 785 1 821 1 857
   Muut kulut 532 -1,1 545 2,4 620 608 -1,9 620 633 645
TOIMINTAKATE -21 959 2,1 -24 140 9,9 -23 489 -21 929 -6,6 -22 368 -22 815 -23 271
   Rahoituskulut ja -tuotot -2 0,0 -4 100,0 -4 -2 -50,0 -2 -2 -2
VUOSIKATE -21 961 2,1 -24 144 9,9 -23 493 -21 931 -6,7 -22 370 -22 817 -23 273
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 654 23,1 -5 521 -2,4 -6 813 -6 762 -0,7 -6 897 -7 035 -7 176
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -27 615 5,8 -29 665 7,4 -30 306 -28 693 -5,3 -29 267 -29 852 -30 449
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 615 5,8 -29 665 7,4 -30 306 -28 693 -5,3 -29 267 -29 852 -30 449

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18
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Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TA2018 tavoite TA 2019 

Asukas, asiakas      

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tulok-
set  
 

3,25 ei mitattu ei mitattu Tyytyväisyys py-
syy hyvällä tasolla 

Tyytyväisyys py-
syy hyvällä tasolla 

Veteraanipalvelu-
jen piirissä:  
 
Rintamaveteraanit  
Lesket  

 
 
 
484 
397 

 
 
 
422 
380 

 
 
 
410 
339 

 
 
 
290 
300 

 
 
 
280 
250 

Arkiston asia-
kaspyyntöjen kes-
kimääräinen käsit-
telyaika vuodessa:  
- asiakaslähtöiset 
lokipyynnöt  
- asiakaslähtöiset 
tiedon oikaisuvaa-
timukset  
- asiakaslähtöiset 
asiakirjapyynnöt  
- muilta viran-
omaisilta saapuvat 
asiakirjapyynnöt  
 

  ei mitattu Asiakaspyyntöjen 
käsittely säännös-
ten mukaisissa 
määräajoissa  

 

Asiakaspyyntöjen 
käsittely säännös-
ten mukaisissa 
määräajoissa 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 tavoite TA 2019 

Sairauspoissaolo-
jen kehitys 
(tpv/HTV) 
 

10,7 12,8 14,4 alle 12 alle 12 

Täydennyskou-
lutus tpv/hlö  
 

2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 

Kehityskeskuste-
lujen käyntiaste  
 

35 % 70 % 35 % 80 % 80 % 

Asiantuntijuuden 
kehittyminen (1-
5/% jakauma)  
 

  Asiantuntijuus 
kehittyy myöntei-
sesti  

Asiantuntijuus 
kehittyy myöntei-
sesti  

Asiantuntijuus 
kehittyy myöntei-
sesti 

Osaamiskeskus-
telu % 

  Osaamis-
keskustelut käyty 
mahdollisimman 
usean työntekijän 
kanssa 

Osaamis-
keskustelut käyty 
mahdollisimman 
usean työntekijän 
kanssa 

Osaamis-
keskustelut käyty 
mahdollisimman 
usean työntekijän 
kanssa 



72 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Työkierto hlö lu-
kumäärä  
 

  Työkierto lisään-
tyy 

Työkierto lisään-
tyy  
 
 

Työkierto lisääntyy 

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 tavoite TA 2019 

Työhyvinvointi-
mittaus (joka 2. 
vuosi)  
 

ei mitattu 3,5/5 ei mitattu 3,6/5 Vuonna 2018 uusi 
arviointityökalu 
käytössä. Tavoit-
teena tason säily-
minen. 

Sähköisten asioin-
tipalvelujen käyt-
töaste  
 

  Käyttöaste kas-
vaa 

Käyttöaste kas-
vaa 

Käyttöaste kasvaa 

Tietotilinpäätös-
tiedot  
 

   Laadittu ja käy-
tössä 

Laadittu ja käytös-
sä 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 tavoite TA 2019 

Toteutuu suunni-
tellusti  
 

Toteutunut Toteutunut  Toteutunut Toteutuu suunni-
tellusti 

Toteutuu suunni-
tellusti 

Palkkalaskelman 
hinta 

13,51 € 14,51 € 16,60 € 16,00 € 16,60 € 

Tositteen hinta 1,37 € 1,38 € 1,34 € 1,57 €  1,38 € 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Yleispalvelut 

Kuntayhtymän materiaali- ja kuljetuspalvelut sekä ateria-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut siir-

tyvät 1.1.2019 lukien sairaanhoidon palvelujen tulosalueelle, mutta neuvontapalvelut ovat yhä 

jatkossakin keskitettyjen yhteisten tukipalvelujen yleispalveluissa.  

Asiamiespalvelut 

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalveluja tuotetaan jatkossakin. Veteraaniasiamiespalveluiden osal-

ta rintamaveteraanien tukipalvelujen järjestäminen jatkuu Valtiokonttorin ohjeistuksen ja määrä-

rahojen mukaisena. Veteraanien leskien palvelusetelipalvelu jatkuu edelleen. 

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy 1.1.2019 lukien oikeusapu- ja edunvalvontapii-

rien tehtäväksi. 



73 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Arkisto- ja tietosuojapalvelut 

Uuden sairaalan nykyistä pienemmät arkistotilat lisäävät painetta tehostaa potilasasiakirjojen 

seulontoja. Kahden määräaikaisen työntekijän työsuhdetta on suunniteltu jatkettavaksi vuonna 

2019 seulontojen ajantasalle saamiseksi. 

Yksikkö osallistuu hallinnon ja päätöksenteon prosessien sähköistämiseen ja sähköisten 

asiankäsittelyjärjestelmien sisällön ja käytön kehittämiseen yhteistyössä käyttäjien ja tietohal-

linnon kanssa. Tiedonohjaussuunnitelman valmistumiseen ja sähköisen asianhallinnan proses-

sien kehittämiseen on tarvetta, sillä se on edellytys sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.  

Koko organisaation henkilötietojen käsittelyn saattaminen 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tie-

tosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi työllistää yhä yksikön henkilöstöä. Vuonna 2018 

palkattu määräaikainen tietosuoja-asiantuntija jatkaa vuonna 2019 organisaation muun henki-

lökunnan tukena tietosuojatyötä, joka on lisääntynyt EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulon 

jälkeen. Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti myös vuonna 2019 ja käy 

läpi organisaatiossa esiin tulleita tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä sekä kehittää tietosuojaa ja 

-turvaa edelleen. 

Tekniset palvelut 

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvien Kainuun soten omistamien kiinteistöjen huolto-, kor-

jaus- ja ylläpitotehtävien, rakennuttamisen sekä vuokratiloihin liittyvien tehtävien lisäksi vuoden 

2019 tärkein tehtävä on varmistaa uuden sairaalan laadukas ja turvallinen rakentaminen sekä 

käyttöönotto. Keskeistä teknisten palveluiden toiminnassa on sote- ja maakuntauudistukseen 

liittyvät tila-asiat.  

Teknisten palveluiden laitetekniikka siirtyy 1.1.2019 lukien sairaanhoidon palveluiden tulosalu-

eelle. 

Henkilöstöpalvelut 

Henkilöstölle on varattu ePassi-rahaa 100 €/työntekijä. Henkilöstöön kohdentuva työhyvinvoin-

titoiminta sisältää edelleen mahdollisuuden järjestää yksiköissä työhyvinvointi-iltapäivä kaksi 

kertaa vuodessa.  

Henkilöstöpalvelut varmistaa uudistuvien toimintojen ja prosessien vaatiman osaamisen ja sen 

kehittämisen sekä osallistuu uuden sairaalan resurssoinnin, turvallisuuden ja johtamisen suun-

nitteluun. Sote- ja maakuntauudistus vaatii henkilöstöpalveluiden toiminnan uudelleenarviointia 

sekä ratkaisuja palveluiden tuottamismuodosta tulevina vuosina.  
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Henkilöstöpalvelut jatkaa työhyvinvoinnin aktiivisen tuen toimintamallien jalkauttamista. 

Talouspalvelut 

Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan huomioiden 

maakunta- ja sote-uudistuksen vaatimukset.  Tulevaan uudistukseen liittyen talouspalvelut 

osallistuu yleiskatteisen rahoituksen simulointiin ja palveluluokituksen mukaisen raportoinnin 

rakentamiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen talouteen liittyvä valmistelu aiheuttaa huomat-

tavaa työmäärän lisäystä taloussuunnittelun vakinaiselle henkilöstölle.  

Kuntayhtymän jäsenkunnat (Kajaania lukuun ottamatta) ostavat talous- ja henkilöstöhallinnon 

palvelut kuntayhtymältä. Jäsenkuntien tulevat ratkaisut talous- ja henkilöstöhallintonsa järjes-

tämisestä ja maakunta- ja sote-uudistus vaativat talouspalveluiden toiminnan uudelleenarvioin-

tia sekä ratkaisuja palveluiden tuottamismuodosta tulevina vuosina.  

Tietohallintopalvelut 

Tietohallintopalveluiden toiminnassa keskeistä on mm. potilastietojärjestelmien kehittäminen, 

ottaen huomioon uuden sairaalan suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen tuomat vaikutuk-

set, sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittämisen sekä etä-/liikkuvan työn kehittämisen 

mm. kotihoidon palveluissa liikuteltavien mobiililaitteiden käyttöönottoprojektissa. Tietohallinto-

palvelut osallistuu Kainuussa ja kansallisestikin maakunta- ja sote-uudistuksen mukanaan 

tuomien vaikutusten suunnitteluun ja kehittämisprojekteihin. Tietohallinnon työntekijöitä on mu-

kana myös Uusi sairaala -hankkeessa. Heidän työpanostaan joudutaan paikkaamaan sijaisjär-

jestelyin, mikä kuormittaa muuta tietohallinnon vakinaista henkilöstöä. Uuden sairaalan käyt-

töönoton tuomat resurssitarpeet on myös huomioitava ajoissa.  

Vuoden 2019 aikana käyttöbudjetin puitteissa ylläpidetään normaali ICT-palvelutoiminta ja päi-

vitetään tietojärjestelmiä suunnitellun mukaisesti. Tietohallinto on vuonna 2018 käynnistänyt 

Kainuun soten ylläpitämän käyttäjähallinnan kehittämiseksi määrittely- ja käyttöönottoprojektin, 

jonka on tarkoitus palvella myös uutta sairaala ja siellä käyttöön otettavia tietojärjestelmiä eri 

tavoin. Keskitetty käyttäjähallinta on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 aikana. Toiminnan 

yleisenä tavoitteena on sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen kansalaisille (ajanvarauk-

set, esitietokyselyt, omavointiasiat), raportointi ja sen kehittäminen. Sekä uusi sairaala että 

maakunta- ja sote-uudistus lisäävät merkittävästi raportoinnin tarvetta.  

Tietohallintopalvelut kehittävät osaltaan organisaation valmiuksia EU:n tietosuoja-asetuksen 

tuomiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Kainuun soten tekemä kokonaisarkkitehtuurityö palvelee 
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myös tietoturva- ja tietosuojatyössä. Tietohallinnon henkilöstöä koulutetaan budjetin mahdollis-

tamissa rajoissa soten ohjeistuksen mukaisesti. 

  



76 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

4.3 Perhepalvelut 

Vastuuhenkilö: vs. perhepalvelujohtaja Anna-Liisa Kainulainen 
  
Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat  Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

 
Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymistä. Järjes-
tämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA), perhekeskeisyys 

Visio 2026 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluiden järjestäjänä ja tuottajana. 

 
Perustehtävä 

Perhepalveluiden tulosalueen vastuualueita ovat aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiper-
heiden terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi perhepalveluiden hallintoon kuuluu perhepalveluiden 
hallinnon tulosyksikkö. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu sosiaalityö (ml. sosiaalinen luototus), toimeentuloturva, 
kuntouttava työtoiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP). Lapsiperheiden sosi-

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 
JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

HOUKUTTELEVA  

TYÖPAIKKA 

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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aalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avohuolto, huostaanotto ja jälkihuolto, perhetyö, Salmilan lastensuojeluyk-
sikkö, lastenvalvoja, sijaishuoltoyksikkö sekä sosiaalipäivystys. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammais- ja 
kehitysvammapalvelut (ml. kehitysvammapoliklinikka). Näitä ovat esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityö ja -
palvelut (ml. omais- ja perhehoito), asumisyksiköt, asumisen ohjaus, työ- ja päivätoiminnot sekä laitoshoito (las-
ten). Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu äitiys- ja lastenneuvolat sekä perhesuunnittelu, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto, perheneuvola sekä koulujen psykososiaaliset palvelut. Lisäksi vastuualueeseen kuulu-
vat lasten somaattinen erikoissairaanhoito, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys, lasten psykiatrinen erikoissai-
raanhoito ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito. 

 
 

 Asiakas ja asukas 

Strateginen pää-
määrä 

 
Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat 

Kriittiset menes-
tystekijät 
(missä on onnistuttava, 
jotta sitoviin tavoitteisiin 
päästään) 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

(mitä on tehtävä sitovi-
en tavoitteiden toteu-
tumiseksi ja kuka to-
teuttaa) 

1. Parannamme 
kainuulaisten hy-
vinvointia, terveyt-
tä ja toimintakykyä 
yhteistyössä kunti-
en, yksityisten 
palveluntuottajien 
ja kolmannen sek-
torin kanssa  

Pitkällä aikavälil-
lä väestötason 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
mittarit kehittyvät 
myönteisesti  

(huom. kansalli-
nen vertailutieto 
on osin saatavilla 
viiveellä). 

 

ks. tarkemmin 
mittaritaulukko 
alla. 

Suhteelliset 
erot koko maa-
han nähden 
kaventuvat. 

Yhteistyö kunti-
en, järjestöjen 
ja yksityisten 
palveluntuotta-
jien kanssa 
jatkuu.  

 

Pitkän aikavälin 
tavoite on suh-
teellisten erojen 
kaventaminen 
koko maahan 
nähden. 

Hyödynnetään 
tilasto-, indikaatto-
ri- ja tutkimustietoa 
toimintojen ja pal-
veluiden kehittämi-
seksi.  

Osallistutaan 
säännöllisesti jär-
jestöyhteistyöko-
kouksiin 

 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisäämi-
seksi 

Yhteistyöverkos-
tojen, kontaktien 
ja koke-
musasiakkaiden  
määrä. 

Lakisääteiset 
määräajat 

 

Kuntalaisten ja 
asiakkaiden 
osallistuminen 
on vähäistä. 

Kuntalaisten ja 
asiakkaiden 
osallistuminen 
on yleistä. 

 

Kuntalaisten ja 
asiakkaiden 
aktiivinen ja 
osallistumis-
mahdollisuudet 
ovat monipuoli-
sia. 

Asiakkaiden 
osallisuus pa-
rantaa merkit-
tävästi palvelu-
ja.  

 

Hoito- ja kuntou-
tussuunnitelmat 
sekä asiakas-
/palvelusuunnitelm
at laaditaan oikea-
aikaisesti asiakkai-
ta kuullen 

Lapset huomioi-
daan eri palveluita 
järjestettäessä 
lakien säätämällä 
tavalla 

Lisätään ja kehite-
tään kuntalaisten 
digitaalisia vaiku-
tuskanavia lakisää-
teisissä suunnitel-
missa sekä palve-
luiden kehittämi-
sessä. 
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2 Asiakkaiden on mahdollista antaa palautetta reaaliaikaisen palautejärjestelmän kautta, ks. https://sote.kainuu.fi/palaute  

Kehitetään asiak-
kaiden osallistu-
mismahdollisuuk-
sia mm. käyttämäl-
lä kehittäjä-
/kokemusasiakkait
a tarpeen mukai-
sesti. 

3. Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden eri 
muodoissa 

Palveluseteli 
palvelujen määrä 

 

Palvelusetelit 
ovat osittain 
käytössä (mm. 
omaishoitajan 
vapaa). 

Palveluseteli-
toiminta käy-
tössä soveltu-
vissa sosiaali- 
ja terveyspalve-
luissa. 

 

 

Mahdollisesti 
uudistuva va-
linnanvapaus-
lainsäädäntö 
lisää asiakkaan 
vaikutusmah-
dollisuuksia, 
parantaa laa-
tua, saatavuut-
ta ja kustan-
nusvaikutta-
vuutta. 

Palvelusetelin 
käyttöönottaminen 
soveltuvissa sosi-
aali- ja terveyspal-
veluissa voimassa 
olevien lakien mu-
kaisesti.  

Osallistutaan va-
linnanvapautta 
kehittäviin hank-
keisiin. 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti. 
(Asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saa-
miinsa palveluihin) 

hoitotakuu 

hakemusten 
käsittelyyn otto-
ajat 

päätöstenteon 
määräajat 

 

Poikkeamia: 
lastensuojelu-
lain ja toimeen-
tulotukilain 
määräajat 

Toteutuu lain-
säätäjän edel-
lyttämällä taval-
la. 

Toteutuu lain-
säätäjän edel-
lyttämällä taval-
la, jopa huo-
mattavasti 
määräaikavel-
voitteita pa-
remmin. 

Hoitotakuun ja/tai 
palveluntarpeen 
arviointiaikoja seu-
rataan ja palvelut 
järjestetään lain-
säädännön edellyt-
tämässä ajassa. 

Palvelupäätökset 
tehdään lakien 
mukaisessa mää-
räajoissa. 

 

Asiakastyytyväi-
syys säilyy kor-
kealla tasolla 

Asiakaspalaut-
teiden lukumäärä 
kasvaa 

 

QPR2-kyselyn 
keskiarvo on 
4,3. 

väh. 4,5 Huikea asia-
kastyytyväisyys 
ja asiakasko-
kemus. 

väh. 4,5 

Tehostetaan asia-
kaspalautteen 
saamista 

Parannetaan työn-
tekijöiden ja viran-
haltijoiden tavoitet-
tavuutta ja asia-
kaspalvelua. 

Asiakaspalauttei-
siin vastataan 
välittömästi. 
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 Henkilöstö ja uudistuminen 

Strateginen pää-
määrä 

Houkutteleva työpaikka 
 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvioin-
tikriteerit 
 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

5. Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

Henkilöstömittarit 
kehittyvät myön-
teisesti. 

 

ks. tarkemmin 
mittaritaulukko 
alla. 

Arvioidaan 
henkilöstömitoi-
tusta ja huomi-
oidaan mahdol-
liset suositukset 
mitoituksessa. 

Henkilöstön 
osaaminen on 
korkealla 
tasolla. 

Työmäärä on 
mitoitettu 
oikein. 

Rekrytoinnin kehit-
täminen, osaamisen 
jatkuva kehittämi-
nen, työn kuormitta-
vuuden hallinta.  

Mahdollistetaan 
henkilöstön täyden-
nyskoulutus 

Joustava tarpeen-
mukainen vakanssi-
pohjien käyttäminen.  

Selvitys henkilöstö-
mitoituksesta 

6. Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

Riittävät ja sään-
nönmukaiset 
työyhteisökoko-
ukset, työnohjaus 
ja kollegiaalinen 
tuki toteutuvat 

Toimivat koko-
uskäytännöt. 

Työhyvinvointi-
kyselyn tulok-
sista on johdet-
tu toimenpiteet 
ja vastuut. 

Toimivat koko-
uskäytännöt ja 
esimies-
työosaamisen 
vahvistaminen. 

Erinomainen 
johtaminen ja 
esimiestyö 
lisäävät työ-
hyvinvointia ja 
tuloksia.  

Työnohjaus ja kolle-
giaalinen tuki sekä 
muu tarvittava tuki 
lähiesimiestyölle.  

Riittävät ja sään-
nönmukaiset työyh-
teisökokoukset (mm. 
johtoryhmät). 

7. Uuden sairaalan 
ja maakunta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lun toteutus 

Toimiva muutos-
johtaminen kaikil-
la tasoilla 

Muutosten to-
teuttaminen 
aloitettu yhteis-
työssä henkilö-
kunnan kanssa 

Toimenpideoh-
jelmaan osallis-
tuminen, sote- 
ja maku-
valmisteluun 
osallistuminen. 

Muutokset 
toteutettu 
yhteistyössä 
henkilöstön 
kanssa 

Osallistutaan kes-
keisiin muutoksiin. 

 

8. Johdamme hen-
kilöstön hyvinvoin-
tia ja kehitämme 
osaamista 

Henkilöstömittarit 
kehittyvät myön-
teisesti 

 

ks. tarkemmin 
mittaritaulukko 
alla. 

Henkilöstömit-
tarit kehittyvät 
myönteisesti. 

Henkilöstön 
korkea työhy-
vinvointi lisää 
tuottavuutta ja 
asiakastyyty-
väisyyttä. 

Seurataan ja kehite-
tään: ylityöt, täyden-
nyskoulutus, saira-
uspoissaolot, tapa-
turmat ja ammatti-
taudit, kehityskes-
kusteluiden toteu-
tuminen. 

Terveiden, turvallis-
ten ja asianmukais-
ten työtilojen järjes-
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täminen 

Työhyvinvoinnin 
varhaisentuen mallin 
käyttäminen 

Säännöllinen työ-
paikan vaarojen ja 
riskien arviointi 

 
 

 Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Strateginen pää-
määrä 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

9. Johdamme pal-
veluiden tehokasta 
ja vaikuttavaa jär-
jestämistä sekä 
tuottamista asiakas- 
ja prosessitiedon 
avulla 

Hoito- ja palve-
luketjujen toimi-
vuus. 

Mittari: uudiste-
tut/uudet pro-
sessit 

Johdon katsel-
musten määrä 

 

Mittarit, ks. 
tarkemmin alla. 

Tiedolla johta-
misen kehitty-
minen. 

Parannetaan 
sosiaalipalvelu-
jen prosessien 
toimivuutta 

Lean periaat-
teiden mukai-
nen toiminta 

Johdon katsel-
mukset toteutu-
vat osassa 
vastuualueita 

Palvelut ovat 
asiakkaan 
näkökulmasta 
sujuvia, pro-
sessit tehok-
kaita  

Lean periaat-
teiden mukai-
nen toiminta 

Johdonkat-
selmukset 
ovat toimivia 
ja säännöllisiä 

Asiakas- ja prosessi- 
ja kustannustietoa 
hyödynnetään hoito- 
ja palveluketjujen 
kehittämisessä.  

Sosiaalityön yhteis-
ten rajapintojen tar-
kastelu 
 

Johdon katselmus-
ten laajentaminen 

  

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivisem-
paan osallistumi-
seen omaan hoito- 
ja palvelu-
prosessiinsa 

 

Sähköisen asi-
ointipalveluiden 
kehittäminen 
jatkuu. 

 

 

 

Omasote käy-
tössä useassa 
eri palvelussa 
(viestitoiminnot, 
ajanvaraus, 
ryhmätoiminta) 

Sähköisiä asi-
ointipalveluja 
kehitetään Kai-
nuun soten 
vision ”Helposti 
lähelläsi” mu-
kaisesti. 

 

 

Sähköiset 
asiointipalve-
lut ovat osa 
asiakkaiden ja 
potilaiden 
arkea. 

Laajennetaan ja 
parannetaan digitaa-
lisia asiointipalveluja 
(mm. Omasote, 
Internet-sivut). Eri-
tyisesti oma- ja itse-
hoitomahdollisuuk-
sia kehitetään ja 
markkinoidaan. 

 

 

11. Johdamme 
hoito- ja palveluket-
juja asiakaslähtöi-
sesti integroituna 
kokonaisuutena läpi 
organisaation 

Toimivat, ajan-
tasaiset hoito- ja 
palveluketjut 

 

Tulos- ja vas-
tuualueiden yli 
menevät hoito- 
ja palveluketjut 
eivät toimi op-
timaalisesti. 

Hoito- ja palve-
luketjut toimivat 
paremmin. 

Jatkuva pro-
sessien pa-
rantaminen 
(hoito- ja pal-
veluketjuja 
johdetaan, 
katselmoi-

Yhteistyön lisäämi-
nen perhepalvelujen 
vastuualueiden ja 
koko soten tulos- ja 
vastuualueiden kes-
ken 

Hoito- ja palveluket-
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daan ja kehi-
tetään tavoit-
teellisesti). 

jujen kehittäminen.  

Yhteensovittavan 
johtamisen tehosta-
minen 

12. Uudistamme 
palveluita saata-
vuuden, saavutetta-
vuuden ja korkean 
laadun varmistami-
seksi sote- ja maa-
kuntalain mukaises-
ti 

Potilas- ja asia-
kasturvallisuu-
den myönteinen 
kehitys 

ks. mittaritau-
lukko alla tar-
kemmin. 

Myönteinen 
kehitys. 

 

Erittäin kor-
kea potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus mah-
dollistavat 
vaikuttavat ja 
turvalliset 
palvelut. 

Seurataan HaiPro- 
ja QPro-ilmoitusten 
kehitystä, puututaan 
poikkeamiin käsitte-
lemällä haittatapah-
tumat. 

Ajantasaiset toimin-
takäsikirjat ja oma-
valvontasuunnitel-
mat. 

Virka-apu ja osallis-
tuminen sote- ja 
maakuntauudistuk-
sen valmisteluun. 

Uudistuksen enna-
kointi 

 
 

 Talous 

Strateginen pää-
määrä 

Tasapainoinen talous 

Kriittiset menes-
tystekijät 
 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 
  

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

13. Toteutamme 
toimintamme talo-
usarvion puitteissa 

 

Talousarvion 
toteutuminen 
suunnitellusti 

 

Mittari: ta to-
teuma ja tilin-
päätös 

Alijäämä -0,57 
M€. 

 

Tilinpäätös 
toteutuu realis-
tisen ja palvelut 
turvaavan talo-
usarvion mu-
kaisesti (nolla-
tulos). 

Tilinpäätös 
toteutuu rea-
listisen ja 
palvelut tur-
vaavan talo-
usarvion mu-
kaisesti (nol-
latulos). 

Realistinen ja täy-
dellisyysperiaatteen 
mukaisesti laadittu 
talousarvio. 

Talouden jatkuva 
seuranta ja  poik-
keamien selvittämi-
nen. 

14. Järjestämme 
palvelut kustannus-
tehokkaasti 

 

 

ks. tarkemmin 
mittaritaulukko 
alla. 

ks. tarkemmin 
mittaritaulukko 
alla. 

Kustannus-
erot kaventu-
vat koko 
maahan. 

 

Toimintaketjujen 
tehostaminen ja 
kustannustietoisuu-
den lisääminen 
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PERHEPALVELUT YHTEENSÄ         
1000 €   

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö  
ja  Vammaispalvelut

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 5 369 -38,1 5 858 9,1 5 928 6 076 2,5 6 198 6 321 6 448
   Myyntituotot 1 666 -8,8 1 665 -0,1 1 690 2 171 28,5 2 214 2 259 2 304
   Maksutuotot 2 261 -12,7 2 712 19,9 2 678 2 457 -8,3 2 506 2 556 2 607
   Tuet ja avustukset 360 -87,1 331 -8,1 360 220 -38,9 224 229 233
   Muut tuotot 1 082 -26,4 1 150 6,3 1 200 1 228 2,3 1 253 1 278 1 303
TOIMINTAKULUT 72 358 -6,7 71 853 -0,7 72 463 73 472 1,4 74 941 76 440 77 969
       Palkat ja palkkiot 25 562 -0,6 26 129 2,2 26 452 27 208 2,9 27 752 28 307 28 873
       Henkilösivukulut 6 841 -6,7 6 782 -0,9 6 735 6 676 -0,9 6 810 6 946 7 085
   Henkilöstökulut 32 403 -2,0 32 911 1,6 33 187 33 884 2,1 34 562 35 253 35 958
       Asiakaspalvelujen ostot 21 354 7,6 18 763 -12,1 21 323 20 531 -3,7 20 942 21 360 21 788
       Muut palvelujen ostot 7 844 -0,5 8 399 7,1 7 341 7 762 5,7 7 917 8 076 8 237
   Palvelujen ostot yhteensä 29 198 5,3 27 162 -7,0 28 664 28 293 -1,3 28 859 29 436 30 025
   Aineet ja tavarat 1 862 -16,1 2 021 8,5 1 660 1 755 5,7 1 790 1 826 1 862
   Avustukset 5 946 -49,3 6 580 10,7 5 849 6 171 5,5 6 294 6 420 6 549
   Vuokrat 2 874 6,2 3 093 7,6 3 023 3 269 8,1 3 334 3 401 3 469
   Muut kulut 75 15,4 86 14,7 80 100 25,0 102 104 106
TOIMINTAKATE -66 989 -2,7 -65 995 -1,5 -66 535 -67 396 1,3 -68 744 -70 119 -71 521
   Rahoituskulut ja -tuotot -2 100,0 0 -100,0 0 0 0,0 0 0 0
VUOSIKATE -66 991 -2,7 -65 995 -1,5 -66 535 -67 396 1,3 -68 744 -70 119 -71 521
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -169 3,7 -211 24,9 -211 -240 13,7 -245 -250 -255
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -67 160 -2,7 -66 206 -1,4 -66 746 -67 636 1,3 -68 989 -70 368 -71 776
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -67 160 -2,7 -66 206 -1,4 -66 746 -67 636 1,3 -68 989 -70 368 -71 776

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18

 
 
 
 
Mittarit / Tunnusluvut      
  
Mittarit / Tunnusluvut3 TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 

tavoite 
TA2019 

Asukas, asiakas      
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu  121,0 

(100) 
120,2 
(100) 

120,4 
(100) 

< 120,0 < 120,0 

sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 1000 vastaa-
vanikäistä  

98,0 
(70,3) 

101,6 
(67,2) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

< 98,0 < 98,0 

toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aika-
na, % asukkaista 

7,0 
(7,3) 

6,8 
(7,2) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

< 7,0 < 7,0 

lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piiris-
sä 0-20 v., % vastaavan ikäisestä väestöstä 

6,9 
(5,9) 

6,5 
(4,6) 

6,7 
(4,5) 

< 6,9 < 6,9 

henkilökohtaisen avun asiakkaita / 100 000 
asukasta 

581 
(346) 

545 
(383) 

567 
(397) 

< 581 < 570 

hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Ei täysin 
toteutunut 

Ei täysin 
toteutunut 

Toteutui 
lähes täysin 

Toteutuu Toteutuu 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tyytyväisyys (ka.)4 
vastaajien lukumäärä 

4,3 
152 

4,3 
78 

4,7 
227 

> 4,5 
> 100 

> 4,5 
> 300 

Henkilöstö ja uudistuminen TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 
tavoite 

TA2019 

kehityskeskustelut toteutuvat 80–100 % Luotettava 
tieto ei 
saatavilla 

Arvio 60–
100 % 

100 % 100 % 

Henkilöstömittarit (tpv/HTV2) 
HTV2 
täydennyskoulutus 
sairauspoissaolot 
ylityövapaat 

 
666,3 
2,82 
13,07 
1,8 

 
655,5 
3,17 
11,94 
2,09 

 
645,4 
3,7 
11,86 
1,76 

 
652 
> 3,0 
< 13,0 
< 1,5 

 
 
> 3,0 
< 12,0 
< 1,5 

                                                           
3 vertailutietona Kainuun sairaanhoitopiiri ja koko maa (suluissa); ks. osin kuntakohtainen tieto, https://goo.gl/QxZX18. Talouslukujen vertailutietona 
sairaanhoitopiirin ja koko maan tiedot, ks. https://goo.gl/VwhguG    

4 https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2  
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työtapaturmat ja -taudit 0,17 0,51 0,47 < 0,17 < 0,4 

Johtaminen, palveluiden järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 
tavoite 

TA2019 

Potilas- ja asiakasturvallisuus5 
HaiPro (läheltä piti) 
väkivaltatilanteet (henkilöstö) 

 
142 
203 

 
95 
280 

 
203 
512 

 
 
< 180 

 
 
< 180 

Talous TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 
tavoite 

TA2019 

Talousarvion toteutuminen 
 
Toteuma %  
Muutos % (edellinen TP) 

alijäämä  
– 0,57 M€ 
100,8 % 
+ 3,9 % 

ylijäämä 
+ 0,248 M€ 
99,6 % 
+ 0,2 % 

alijäämä  
– 0,57 M€ 
100,8 % 
– 2,7 % 

+/- 0 
 
100 % 

+/- 0 
 
100 % 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 
euroa/asukas (pl. varhaiskasvatus v. 2015 alk.) 

3955,1 
(3257,8) 

3389 
(3106) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

– Ero piene-
nee. 

Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa/asukas 
(pl. varhaiskasvatus v. 2015 alk.) 

1605,9 
(1429,9) 

1349 
(1301) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

– Ero piene-
nee. 

Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas 2349,2 
(1827,8) 

2040 
(1811) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

– Ero piene-
nee. 

Perusterveydenhuollon nettokustannukset, eu-
roa/asukas 

769 
(604) 

612 
(629) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

– Ero piene-
nee. 

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, eu-
roa/asukas 

1496 
(1198) 

1428 
(1177) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

– Ero piene-
nee. 

Toimeentulotuki, euroa/asukas 97 
(136) 

81 
(142) 

tieto ei vielä 
saatavilla. 

– Ero piene-
nee. 

                                                           
5 https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58  
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
 
Perhepalveluiden hallinnon tulosyksikkö, vs. perhepalvelujohtaja Anna-Liisa Kainulai-
nen 
 

 Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuminen ja valmistelun työstäminen: 
o järjestämisen ja tuottamisen erottaminen  

 oman toiminnan yksiköiden rekisteröityminen, toiminnan tehokkuuden ja hyvän asiakas-

palvelun kehittäminen (omavalvontasuunnitelmien, lääkehoitosuunnitelmien, poistumis-

turvallisuus/pelastussuunnitelmien päivittäminen) 

 sosiaalihuoltolain mukaisen palveluntarpeen arvioinnin ja sosiaalityön (päätöksen teko 

sijoittuminen sotessa)? 

 tulevan valinnanvapauslain (mm. asiakassetelin, henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton 
valmistelu) 

 itsemääräämisoikeuslain, asiakasmaksulain toimeenpano 

 valmistautuminen sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönottoon 

 hankeyhteistyö (HB henkilökohtaisen budjetin -pilotti, valinnanvapaus, LAPE, VIP jne.) 

 PSOP - sähköisen palveluseteli ja ostopalvelu -ohjelman käytön laajentaminen ostopal-

veluihin ja eri vastuualueille 

 Pro Consonan (sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä) mobiiliversion käytön tehostami-

nen ja käytön laajentaminen, Omasoten laajempi hyödyntäminen 

 yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta, ohjaus ja neuvonta jatkuu, kehitetään sopi-

musyhteistyötä 

 
Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualue, vs. vastuualuepäällikkö, ylihoi-
taja Marja-Liisa Haataja 
 

 Koulujen psykososiaalisten palvelujen järjestäminen tulevaisuudessa (v. 2021 alkaen) 

 Ammattikorkeakouluopiskeluterveydenhuollon siirtyminen Ylioppilaiden terveydenhoi-

tosäätiöön (YTHS) tulevaisuudessa 

 Uusi sairaala käyttöönottoon, koulutuksiin ja toiminnallisiin muutoksiin jne. riittävät re-

surssit 

 Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi, lähetetiimit: moniammatillisen yhteistyön kehittämi-

nen 

 Asiakaslähtöisten prosessien ja hoitoketjujen kehittäminen perus-, erikois- ja erityistasol-

la, huomioiden mahdollinen sote-uudistus. Henkilöstörakenteen ja toimintamallien tar-

kastelu ja kehittäminen prosesseihin liittyen 

 Rekrytointi: erikoislääkärirekrytoinnissa erityisesti lastenlääkäritilanne on kriittinen. Mui-

den vaikeasti rekrytoitavien ammattiryhmien rekrytointi; sosiaalityöntekijät ja psykologit  
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 Sähköisten asiakas/potilaspalvelujen kehittäminen 

 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen , STM 2014 - 2020 

 Vauvamyönteisyys ohjelman ( WHO, Unicef, Thl)  mukaisen toiminnan kehittäminen eri-

koissairaanhoito, neuvolatyö ja kolmas sektori 

 Laatutyö ja laatukäsikirjan työstäminen 

 Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista muutoksissa. Säännölliset pa-

laverit ja tiedon kulku,  oman työn ja työyhteisön työn kehittämismahdollisuudet, Tyhy-

päivät. Tarpeenmukaiset työhyvinvointia tukevat toimenpiteet yhteistyössä henkilöstö-

hallinnon ja työterveyshuollon kanssa 
 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Tarja Juppi 
 

 Kaikissa lapsiperheiden sosiaalipalvelun palveluissa toteutetaan asiakkaan tarpeita koh-

taavaa, osallistavaa, oikeanaikaista ja laadukasta palvelua yhteistyössä muiden toimijoi-

den kanssa. Painopisteenä tulisi olla koko palvelujärjestelmän toimivuuden ja kokonai-

suuden toimivuuden kehittäminen sekä asiakkaiden asiakkuuksista toiselle palveluntuot-

tajalle saattaen siirto taaten palvelun saamisen asiakkaalle (= painopisteen siirtäminen 

yleisiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin huomioiden muiden tuottamat palvelut kuten var-

haiskasvatus ym.). 

 Asiakasprosessien selkeyttäminen, henkilöstö- ja tehtävärakenteen uudelleen organi-

sointi ja yhteistyön rakentaminen rajapinta-asiakkaiden osalta / laki sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä  

 Lastensuojelulain mukaiset käsittelyaikojen toteuttaminen ja pysyminen lain vaatimalla 

tasolla.  

 Eriyttää sosiaalihuoltolain asiakkaat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakkuuksis-

ta.  

 Lastensuojelun sijaishuollossa kiinnitetään erityistä huomiota lastensuojelulain mukais-

ten rajoitustoimenpiteiden toteuttamista lainmukaisesti ja sen valvontaan. 

 Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten asiakassuunnitelmien sekä palvelukoh-

taisia palvelusuunnitelmien laatiminen huomioiden lain määrittämät edellytykset. Erityis-

tä huomiota on kiinnitettävä vanhemmille tehtäviin asiakassuunnitelmiin lastensuojelun 

sijaishuollossa.  

 Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan käynnistäminen / kehittäminen omana 

toimintana (ostopalvelut yli 1 milj.). 
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 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöönoton valmistelutyö (muutos liittyy so-

te-uudistukseen)   

 Sosiaalipäivystyksen edelleen kehittäminen ja selkiinnyttäminen huomioiden lain muu-

tokset vuonna 2018.  

 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien tehtävistä tulee eritellä toimistotyönte-

kijöille kuuluvia töitä sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien osaamisen hyödyntämiseksi 

asiakastyöhön (= edellyttää riittävää määrää toimistosihteerejä)   

 Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arviointiprosessin yhtenäistäminen ja sel-

keyttäminen (yhteistyön tehostaminen muiden vastuualueiden kanssa.).  

 Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden saatavuuden parantaminen / selkiinnyttäminen 

ja asiakkaiden palvelutarpeenarviointia tehostetaan ennaltaehkäistävien palvelujen osal-

ta esimerkiksi kotipalvelu ja perhetyö.  

 Dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäi-

seksi 4/2015 voimaan astuneen laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mukaisesti  

 

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen 
 

 Aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. (Toiminta painottuu liikaa akuut-

teihin sosiaalihuollollisiin tehtäviin pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn kustannuksel-

la.) Lisätään ennaltaehkäisevää työtä. 

 Aikuissosiaalityön asiakasprosessin systemaattinen toteuttaminen käytännön työssä. 

Omatyöntekijän nimeäminen asiakkaalle toteutuu 100 %:sti. Asiakkuudet päätetään 

asianmukaisesti. 

 Asiakkaiden toimintaympäristöissä tapahtuvan aikuissosiaalityön lisääminen työkäytän-

tönä. 

 Järjestetään asiakkaille tarpeenmukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluja Kainuun 

soten omana ja ostopalveluna SOS Kainuu -hankkeen kanssa luodun suunnitelman mu-

kaisesti. Valmistaudutaan mahdollisen valinnanvapauslain tuomiin muutoksiin. 

 Kehitetään hätämajoituspalvelua ja välivuokraustoimintaa. Lisätään asumisen ohjausta. 

 Otetaan käyttöön aikuissosiaalityön sisältöjen ja vaikuttavuuden mittaamisen välineet 

(mm. KYKY-viisari) yhteistyössä ISO SOS -hankkeen kanssa. 

 Huolehditaan toimeentulotukilain lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta 100 %:sti. 

 Seurataan toimeentulotukilain kokonaisuudistuksen valmistelua. 
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 Seurataan sosiaalihuoltolain uudistamisen valmistelua. Päihdehuoltolain ja mielenterve-

yslain lakkautuessa kuntayhtymälle tulee enemmän sosiaalihuoltolain mukaisia velvoit-

teita (mm. psykososiaalinen tuki ja kuntoutus). 

 Kehitetään sosiaaliohjaajien ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työnjakoa asiakkai-

den kanssa tehtävän työn sujuvoittamiseksi.  

 Kehitetään kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä asiakkaiden tarpeiden pohjalta yhdessä 

työtoimintapaikkojen kanssa.  

 Selvitetään yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan toteut-

taminen Kuhmossa. 

 TYPissä selkeytetään asiakasohjauksen toimintamallia yhteistyössä TE-toimiston kans-

sa. 

 TYPissä asiakkaan monialainen palvelutarvearvio toteutuu 100 %:sti kolmen kuukauden 

kuluessa asiakkuuden alkamisesta.  

 Seurataan TYPin terveydenhoitajapalvelun toteutumista ostopalveluna ja kehitetään pal-

velua kokemusten mukaisesti. 

 Valmistaudutaan maakuntauudistukseen pilotoimalla TE-hallinnon kanssa vaikeasti työllistyvien 

asiakkaiden toimintamallia (Kopakka-hanke kehitteillä). 

 Vakiinnutetaan ja kehitetään kehittäjäasiakastoimintaa. 

 Kehitetään työllisyydenhoitoa Tolokusti-käsikirjan mukaisesti yhteistyössä TE-toimiston, kuntien 

ja järjestöjen kanssa. 

 Selvitetään maahanmuuttajapalveluiden järjestämistä yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. 

 
Vammaispalveluiden vastuualue, vs. vastuualuepäällikkö Eija Suorsa 
 

 Vammaislainsäädännön lakiuudistuksen (kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yh-

distyminen uudeksi vammaispalvelulaiksi) toimeenpanon valmistelu -> työnjako: terve-

yspalvelut poistuvat em. lainsäädännöstä ja osa palveluista sosiaalihuoltolain mukaan 

tuotettaviksi  

 Valinnanvapauslain (mm. asiakassetelin, henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton valmis-

telu), asiakas- ja potilaslain, asiakasmaksulain toimeenpano  

 Uusi sairaala -> kehitysvammaisten kuntoutus/akuutti osaston toimintamallin työstämi-

nen, kehitysvammapoliklinikan siirtyminen uuteen sairaalaan 

 Kehitysvammaisten lasten tilapäishoidon (os 22) toiminnan muutoksen valmistelu (ra-

kennushanke) 
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 Kehitysvammaisten päivätoiminnan toimintamallien uudistaminen (yhteistyössä aikuis-

sosiaalipalveluiden kanssa huomioiden työelämäosallisuuslainsäädäntö) 

 Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen ja tarjouspyynnön ja palvelunkuvausten valmistelu 

(vpl matkat n. 2 M€/vuosi, kv n. 0.5M€/vuosi) 

 Perhehoidon ja omaishoidon kehittäminen 

 Uudistetun asiakasprosessin käyttöönoton varmistaminen 
 
Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle 
 
Perhepalveluiden talousarvio vuodelle 2019 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmiste-

lua noudattaen. Talousarviota valmisteltaessa on karsittu useita vakanssiesityksiä, joita vas-

tuualueilla on esitetty toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja palvelurakenteen muut-

tamiseksi. Perhepalveluissa myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perus-

tuvat yksilöiden subjektiivisiin oikeuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestä-

misvelvoite on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnaisia palveluja). 

 

Viime vuosina tulosalueella ei ole ollut mahdollista varautua kaikkiin lakiuudistuksiin tai hoi-

to- ja palvelutakuun toteutumiseen liittyviin asioihin.  Vuoden 2019 talousarvio sisältää suu-

ren riskin mm. palvelujen ostojen ja omaishoidontuen määrärahojen osalta. 

4.4 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue 

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 
JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIK-
KA 
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Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

  

Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Kansan-
tautien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

 

1.1 124,6  (v. 
2017 tieto) 

Terveyden 
edistämisen 
toimenpideoh-
jelma jatkuu 
suunnitellusti 

 

1.1  
Tavoitteet 
kuntayhty-
män tavoit-
teiden mu-
kaisesti 

1.1 
Tavoitteet 
kuntayhty-
män tavoit-
teiden mu-
kaisesti 

1.1 
Suurten kansan-
sairauksien ennalta 
ehkäisy  

Tukipalvelujen tiivis 
yhteistyö ja saatavuu-
den turvaaminen asiak-
kaille palveluja tuottavil-
le toimintayksiköille. 

 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 

2.1  
Yhteistyö-

2.1  
Kuntakierrok-

2.1 
Kuntakierrok-

2.1      
 

2.1  
Jatkuva toiminnan kehit-

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den määrä 

set ja muutos-
foorumit toteu-
tuneet 2017 

set/ muutos-
foorumit 
jatkuvat  
2019      
 
 
 

 täminen ja parantami-
nen 

Sähköisten palvelujen 
kehittäminen 

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1  
Palveluseteli 

3.1  3.1  

 

3.1  3.1 
Palvelu- ja asiakas- 
seteleiden käyttö- kel-
poisuuden arviointi tuki-
palveluissa 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

4.1  
Hoito- ja palve-
lutakuun toteu-
tuminen 

 

4.1  
Toiminnan- 
ohjausjärjes- 
telmän 
käyttöönotto 
aloitettu.  
Omavalvonta-
ohjeiden 
päivittäminen 
ja koulutus 
käynnistetty 
 
 
4.1 Laitetur-
vallisuus- ja 
tietosuojaoh-
jeistus päivi-
tetty 2017 
 

4.1 
Toiminnan- 
ohjausjärjes-
telmä otettu 
käyttöön. 
 
4.1 
Omavalvonta 
aloitettu. 
 
4.1 Palvelu-
lupaus 
laadittu 
4.1 Lääkintä-
laitehuollon 
ja turvajärjes- 
telmien 
päivittäminen 
ja koulutus   
 
 
 

4.1 
4.1 Palvelu-
lupauksen 
mukainen 
toiminta 

 

4.1  
Omavalvonnan ja asia-
kasyhteistyön kehittämi-
nen 

Palvelulupauksen juur-
ruttaminen toimintaan. 

 

 

 
Lääkintälaiteturvallisuu-
den jatkuva parantami-
nen ja kattava seuranta 

4.2 Asiakasko-
kemus 
/ Asiakastyyty-
väisyyskyselyn 
tulokset (QPro 
yli 4/5) 

 

4.2. Yhteyden-
otot poti-
lasasiamie-
heen 

4.2 QPro on 
käytössä SA-
PA:ssa, ka 3,8 
(asteikolla 1-5) 

 

 

4.2. Ohjeistus 
päivitetty  
2017 

4.2  
QPro-
palautteiden 
keskiarvo 4.0 

 

 
4.2 Sidos-
ryhmä-
palautetta 
pilotoitu 

 

4.2 
QPro-
palautteiden 
keskiarvo yli 
4.0 

 

4.2 Sidos-
ryhmä-
palaute 
(QPro) sisäi-
sille asiak-
kaille katta-
vasti käytös-
sä 

4.2  
Palautejärjestelmän 
hyödyntäminen toimin-
nan kehittämisessä. 
 

 

Sidosryhmäpalautejär-
jestelmän kehittäminen 
sisäisille asiakkaille 
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Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 
vakanssien 
täyttöaste 

5.1 5.1 
Organi- 
saatioraken- 
teen mukaan 
mitoitettu 
henkilöstö 

5.1  
Työmäärä 
oikein mitoi-
tettu 

5.1  
Määritellään tarvittava 
henkilöstömitoitus. 

6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1  
Henkilöstön 
muutosohjel-
ma  

 
 

6.1  6.1  6.1  6.1   
Muutosohjelmalla 
tuetaan muutos- 
johtamista ja -viestintää 

6.2 Kehitys-
keskustelujen   
%-osuus (yli    
vuoden kestä-
vistä palvelus-
suhteissa) 

 

6.2.  
Tehty 2018 

 

6.2 
100% 
  

6.2  
100 % 

Kehityskeskustelut 
toteutetaan kattavasti. 

 

7. Uuden sairaa-
lan ja maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-
lun toteutus 

7.1 Toimiva 
muutosjohta-
minen toimin-
nan kaikilla 
tasoilla 

 

7.1  7.1 
Toimenpide-
ohjelma 2019 
toteutuu 

7.1 
Muutokset 
toteutettu 
hallitusti 

7.1 
Suunnitelman mukaiset 
toimenpiteet 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

8.1  
Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

8.1 
11,6 tpv/ HTV, 
työn joustot 
 
 

 

8.1  
 

 

8.1    
 

8.1  
Henkilöstön ja 
esimiesten tukeminen 
muutoksessa 
 

8.2  
Työyhteisön 
ilmapiiri-osio 
työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

8.2  
Tehty 
parillisina 
vuosina ei 
mitattu 2017 
 

8.2 
Tulos yli 4  
(0-5)  

8.2  
Tulos yli 4  
(0-5) 

8.2  
Työhyvinvointikyselyn 
tulosten läpikäynti ja 
tarvittavat toimenpiteet 
(laaditaan työhyvinvoin-
tisuunnitelma) 

 

8.3  
Täydennys-

8.3  
2,6-10  

8.3      
3-10 päivää/v 

8.3   8.3  
Laaditaan osaamisen-
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koulutus pv/hlö päivää/v koulutustar- 
peesta 
riippuen 

 kehittämisen suunnitel-
mat ja osaamiskartoi-
tukset 

8.4 Varhemak-
sujen osuus-% 
henkilöstö-
kuluista 

8.4   
 

8.4  
 

8.4 8.4  

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

9.1 Asiakas-
kokemus 

9.1 9.1  9.1.  9.1  
Erilaisista 
palautekanavista 
saadun tiedon 
hyödyntäminen   
 

9.1 Tietotar-
peet 

 

9.1 Johdon 
työpöydän 
laaja käyt-
töönotto ja 
hyödyntämi-
nen 

9.1  
Johdon työ-
pöytä käy-
tössä 

9.1  
Uusi 
organisaatio-
rakenne ja 
johtamismalli 
käytössä 
 
Johdon 
työpöytä 
tukee 
päätöksen-
tekoa 
 

9.1  
Johtamisen ja 
organisaatiorakenteen 
uudistaminen 
suunnitelman mukaisesti 
 

9.2 Paljon 
palveluja käyt-
tävien asiak-
kaiden tunnis-
taminen 

9.2  9.2  9.2  9.2 

9.3 Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

9.3 Toteutu-
misaste 80 % 

9.3  
Toteutumis-
aste vastuu-
aluetasolla 
100% 

9.3  
Toteutumis-
aste vastuu-
aluetasolla 
100% 

9.3    
Johdon katselmusten 
toteuttaminen 
suunnitelman mukaisesti 
 
Keskeiset palvelupro-
sessit tunnistettu, kuvat-
tu ja vastuutettu 

Prosessikatsel-
mointimallin kehittämi-
nen ja käyttöönotto so-



93 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

veltuvin osin 

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1  
Sähköisten 
asiointipalvelu-
jen käyttöaste 
ja sähköisen 
asioinnin kehit-
täminen laaja-
alaisesti 

10.1  
LifeCare –
päivitys tehty 
6/17, päivitys 
jatkuu edel-
leen 2018 

 

10.1  
LifeCare- ja 
Imatis-
jatkokehitys 
suunnitelman 
mukaisesti 
 
 

10.1  10.1 
Potilastietojärjestelmän 
kehittäminen 
 

10.2  
Omasoten 
kehittäminen 
 

10.2  
 

10.2 
Omasotella 
20.000 
käyttäjää 

10.2  10.2 
Oma soten  
hyödyntäminen  
 

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

11.1  
Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 
(Lean) 

11.1   
 
 
 
 
 
Prosessikat-
selmus mallia 
ei vielä käy-
tössä 

 

11.1 
Vastuualuie-
den keskei-
set prosessit 
kuvattu  
 
Prosessi-
katselmuk-
sen pilotointi 

11.1  
Keskeiset 
hoito-ja 
palveluketjut 
kuvattu 
 
Prosesssien 
johtaminen 
toimii. 
Prosessi-
katselmukset 
toteutuvat 
keskeisimis-
sä 
tukipalvelu 
prosesseissa 

11.1  
Keskeiset hoito-ja 
palveluketjut ja prosessit 
kuvataan 
 
 
Käynnistetään 
prosessikatselmukset 

12. Uudistamme 
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi so-
te- ja maakunta-
lain mukaisesti 

12.1  
Terveyden-
huollon järjes-
tämissuunni-
telma ja järjes-
tämissopimus 
päivitetään 

12.1 Valmis-
tautuminen 
järjestämisen 
ja tuottamisen 
erottamiseen. 

 

12.1 
 

 

 

12.1  12.1   12.1  
Palveluiden ja 
prosessien 
uudistamisessa 
hyödynnetään Lean –
ajattelua 
 

12.2  
Omaval-
vonnan ja 
etukäteisval-
vonnan kehit-
täminen 

12.2  
Laadunhallin-
tajärjestelmän 
päivitys aloitet-
tu versioon 
9001:2015.  
Koulutuk-
set/työpajat 
10/2017 alka-
en 

12.2  
Osa 
toiminnasta 
sertifiointi-
arvioinnin 
piirissä 
 

12.2. 
Toiminta 
sertifioitu 

12.2  
Uudistetaan 
vastuualueiden 
laatukäsikirjat 
vastaamaan ISO 
9001:2015 standardia 
 

12.3  
Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus, 

12.3  
 

12.3 
Toiminta ja 
tietojenkäsit- 
tely on 

12.3 
 

12.3 
Tietosuojan ja 
tietoturvan omavalvonta 
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haittatapahtu- 
mien, 
reklamaatioide
n ja 
turvallisuus- 
kulttuurin 
seuranta 

 

tietosuoja-
direktiivin 
mukaista 
 
Turvallisuus-
kulttuuriky-
sely 

Palautejärjestelmistä 
saatujen tietojen 
hyödyntäminen 
toiminnan 
kehittämisessä 

      

 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

13.1  
Talousarvio ja 
tilinpäätös 

13.1  
Toteuma 
vuoden 2017 
käyttösuunni-
telman mukai-
sena 
 

13.1  
Toteuma 
vuoden 2019 
käyttösuunni-
telman 
mukaisena 

13.1  
Toteuma 
vuoden 2026 
käyttösuunni-
telman mu-
kaisena 

13.1  
Vastuualueiden toteuma 
käyttösuunnitelman 
mukaiset 
 
Kustannustehokas 
toiminta 
 

 13.2 Asiakas- 
ja palvelumak-
sujen kokoa-
minen yhteen 

13.2 Asiakirja 
koottu 

13.2  13.2 Asiakir-
jat pidetään 
ajan tasalla 

13.2  

      

14. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

 

 

 

14.1  
Soten netto-
menot 
€/asukas, Kun-
taliitto 

14.1  14.1  14.1  14.1 
Uusi sairaala -konseptin 
mukainen 
toimenpideohjelma 
toteutuu 

14.2  
Esh –
tuottavuusti- 
laston 
seuranta 
 
 

 

14.2  
Vuoden 2016 
7. tuottavin 
keskussairaala  

14.2  14.2  
Kolmen tuot-
tavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 
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SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 
YHTEENSÄ
1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, 
Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja Hoidolliset 
tukipalvelut

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 4 335 3,2 5 160 19,0 5 103 1 408 -72,4 1 436 1 465 1 494
   Myyntituotot 1 235 32,1 1 257 1,8 1 257 1 361 8,3 1 388 1 416 1 444
   Maksutuotot 437 2,1 427 -2,3 470 0 -100,0 0 0 0
   Tuet ja avustukset 2 745 -1,9 3 466 26,3 3 366 0 -100,0 0 0 0
   Muut tuotot -82 -295,2 10 -112,2 10 47 370,0 48 49 50
TOIMINTAKULUT 32 000 2,0 31 824 -0,6 33 607 15 102 -55,1 15 404 15 712 16 026
       Palkat ja palkkiot 16 899 1,2 16 783 -0,7 18 117 7 935 -56,2 8 094 8 256 8 421
       Henkilösivukulut 4 196 -6,0 4 107 -2,1 4 161 1 751 -57,9 1 786 1 822 1 858
   Henkilöstökulut 21 095 -0,3 20 890 -1,0 22 277 9 686 -56,5 9 880 10 077 10 279
       Asiakaspalvelujen ostot 3 0,0 2 -33,3 2 0 -100,0 0 0 0
       Muut palvelujen ostot 4 078 8,0 4 136 1,4 4 292 2 941 -31,5 3 000 3 060 3 121
   Palvelujen ostot yhteensä 4 081 8,0 4 138 1,4 4 294 2 941 -31,5 3 000 3 060 3 121
   Aineet ja tavarat 5 303 8,6 5 062 -4,5 5 292 1 765 -66,6 1 800 1 836 1 873
   Avustukset 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
   Vuokrat 1 513 -2,5 1 721 13,7 1 731 700 -59,6 714 728 743
   Muut kulut 8 -11,1 13 62,5 13 10 -23,1 10 10 11
TOIMINTAKATE -27 665 1,8 -26 664 -3,6 -28 504 -13 694 -52,0 -13 968 -14 247 -14 532
   Rahoituskulut ja -tuotot -1 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
VUOSIKATE -27 666 1,8 -26 664 -3,6 -28 504 -13 694 -52,0 -13 968 -14 247 -14 532
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -481 -4,9 -605 25,8 -605 -440 -27,3 -449 -458 -467
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -28 147 1,6 -27 269 -3,1 -29 109 -14 134 -51,4 -14 417 -14 705 -14 999
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28 147 1,6 -27 269 -3,1 -29 109 -14 134 -51,4 -14 417 -14 705 -14 999

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18

 
 
 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TA2018 ta-
voite 

TA 2019 

Asukas, asiakas      

Lääkehuollon 
toimitusrivit 

88 042 86 669 84 500 87 000 87.000 

Laboratoriosuorit-
teet 

1 203 000 1 060 000 1 060 000 1 150 000  

Radiologian tutki-
mukset KNF + 
isotooppi 

63 105 61 530 

1 941 

59 123 62 000 

1 900 

62.000 

1.900 

Asiakaspalaute-
kysely 

     

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Sairauspoissaolo-
jen kehitys 
(tpv/HTV) 

6 376 pv 6 499 pv 4 725 pv 4.500 pv 2.500 (*) 

Työhyvinvointiky-
selyn kehitys 
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Täydennyskoulu-
tus 

  

 

   

Varhe-maksujen 
osuus-% henkilös-
tökuluista 

     

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 

     

Kehityskeskuste-
lujen toteutu-
minen 

      

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

   kasvu -% 0,0  

(*)  henkilömäärän muutokseen perustuva arvio 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Lääkehuollon vastuualue 
Osastofarmasiaa kehitetään siten, että se on siirrettävissä Uuden sairaalan 

toimintakäytäntöihin vuodesta 2019 alkaen. Lääkehuollon varastoautomaatiota kehitetään 

edelleen. Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja laajennetaan siten, että arviointi on 

saatavissa lääkehoidon ongelmatilanteissa. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmään 

(Marela) liitettävät älylääkekaapit otetaan käyttöön 2019 – 2020. 

 
Diagnostiikkapalvelujen vastuualue 
Radiologian  ja patologian palvelut siirtyvät vuoden 2019 alusta yhteiselle 

diagnostiikkapalvelujen vastuualueelle, johon lisäksi siirtyvät radiologian yhteydessä jo 

ennestään toimineet kliininen neurofysiologia sekä kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset.  

Kuvantamislaitteiden ja –järjestelmien päivittämistä, siirtoa ja asennuksia jatketaan kiinteiden 

sairaalalaitteiden (KSL) suunnitelmien mukaisesti siten, että toimintaa voidaan jatkaa uusiin 

tiloihin siirtymisen yhteydessä 2019 mahdollisimman katkottomasti. Samassa yhteydessä 
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selvitetään laitteiden uusimistarve kokonaissuunnitelman pohjalta.  

Patologian toiminta jatkuu uuden sairaalan valmistuessa MAPO –rakennuksen tiloissa. 

Putkipostin käyttömahdollisuudet selvitetään ja hyödynnetään patologian järjestelyissä.     

Diagnostiikkapalveluiden vastuualuepäällikön tehtävät laitetaan sisäisesti haettavaksi ja valitun 

henkilön viran tai toimen tehtäväkuvaa muutetaan vastuualueen päällikön tehtäviä vastaavaksi 

siten, että hän pystyy jatkamaan myös omien ammattitehtäviensä mukaista työtä. 

 

Hoidollisten tukipalvelujen vastuualue 
Sihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2019 keskussairaalan 

ulkopuolelle. Toiminnan muutoksia suunnitellaan ja toteutetaan Uusi sairaala –hankkeen 

etenemisen mukaisesti palvelumuotoilun avulla. Tulevan sihteerivajeen korjaamiseksi 

selvitetään mahdollisuudet oppisopimuskoulutuksen käynnistämiseen talvella 2019.  

Välinehuollossa jatketaan  laatujärjestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2019. 

Välinehuollon järjestelmiä ja laitekantaa uusitaan KSL –suunnitelmien mukaisesti uuden 

sairaalan tiloihin siirryttäessä. 

Ateria-, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelujen ostopalvelut siirtyvät vuoden 2019 alusta hoidollisten 

tukipalvelujen yhteyteen. 

Vuonna 2019 valmistuville hoitologistikoille määritellään esimiestoiminnat ja kotipesä kevään 

2019 aikana. 

 

Laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualue 
Laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualue aloittaa vuoden 2019 alussa uutena vastuualueena 

siten, että siihen kuuluvat lääkintälaitehuollon, tele- ja viestintäjärjestelmien, soten 

turvajärjestelmien, materiaalihallinnon ja kuljetusten palvelut. 

Vastuualuepäällikön tehtävät laitetaan sisäisesti haettavaksi ja valitun henkilön viran tai toimen 

tehtäväkuvaa muutetaan vastuualuepäällikön tehtäviä vastaavaksi siten, että hän pystyy 

jatkamaan myös omien ammattitehtäviensä mukaista työtä.  Kiinteistötekniikan palvelut ja 

niihin liittyvä henkilöstö jää keskitettyjen yhteisten tukipalvelujen osaksi. Tekniikan päivystys ja 

muut mahdolliset palvelukokonaisuudet pyritään tekemään laite- ja kiinteistöhuollon 

yhteistyönä siten, että palvelujen järjestäminen  ja resurssien käyttö toteutuvat mahdollisimman 

kustannustehokkaasti.  
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Muut järjestelyt 
Leikkaus- ja anestesiapalvelut, tehohoito ja tehotarkkailu sekä ensihoitopalvelut siirtyvät 

vuoden 2019 alusta TESA –tulosalueelle.  

 

4.5 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mikko Timonen 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas 
    

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 
Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

 

 

 

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 
JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIK-
KA 

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

TASAPAINOINEN TALOUS 



99 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

  

Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

1. Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1 Kansan-
tautien vakioitu 
summaindeksi 
(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

 

1.1 124,6 (v. 
2017 tieto) 

 

1.1 123  

 

1.1  <117 1.1 Autetaan kansalaisia 
aktiivisempaan rooliin 
oman terveytensä suh-
teen; Omasote, Kanta ja 
muut e-palvelut, ennal-
taehkäisevän työn pai-
notus 

2. Kehitämme 
mahdollisuuksia 
asiakkaiden osal-
listumisen lisää-
miseksi  

 

 

2.1 Yhteistyö-
verkostojen ja 
kehittäjä-
asiakkaiden ja 
kokemus-
asiantuntijoi-
den määrä 

2.1  
Potilasjärjestö-
jen tapaami-
nen soten 
tasolla 
x2/vuosi; asia-
kasraateja ei 
Tesassa ole 
järjestetty 

2.1      
1 asiakasraa-
ti / tulosalue 
pidetty 
 
 

2.1      
Asiakasraadit 
toteutuvat 
suunnitellusti 
 

2.1                                   
Tehdään kuntayhtymän 
tason suunnitelma toteu-
tettavaksi vastuualueit-
tain    

 

  

3. Mahdollistam-
me asiakkaan 
valinnanvapauden 
eri muodoissa  

3.1 Valinnan-
vapausmalli 
-sote-keskus 
-suunhoito 
- HB (henkilö-
kohtainen 
budjetti) 
-asiakasseteli 

3.1 Valinnan-
vapauspilotin 
haku käynnis-
tyy keväällä 
2018 

3.1 Toteute-
taan valin-
nanvapau-
den lainsää-
dännön puit-
teissa 

 

3.1 Valin-
nanvapaus 
toteutuu 
kaikissa toi-
minnoissa 

3.1 Lainsäädännön seu-
ranta ja sen mahdollis-
tama valmistelutyö 

3.2 Palve-
luseteli 

3.2 Käyttö 
vähäistä 

3.2 Toteutus 
lainsäädän-
nön puitteis-
sa 

3.2 Palve-
lusetelien 
käyttöastetta 
nostetaan 

3.2 Valmistelutyö me-
nossa, jatketaan 

4. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-

4.1 Hoito- ja 
palvelutakuun 
toteutuminen 

4.1 Tilastoin-
nissa puutteita 
mm. diag-
noosimerkintö-
jen osalta kir-

4.1. Asiakas-
prosessien 
leanaus 
edennyt pit-
källe 

4.1 Onnistu-
neet asia-
kasprosessit 
tehokkaalla 
johtamismal-

4.1 Jatketaan asiakas-
prosessien suunnittelua 
moniammatillisissa työ-
ryhmissä 
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kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

 javaa  
 

lilla, tarvitta-
va kehitystyö 
jatkuu 

4.2 Asiakasko-
kemus 

4.2 QPro on 
käytössä koko 
kuntayhtymän 
alueella 

4.2 Uudiste-
taan asia-
kaspalaute-
järjestelmä 

 

4.2Sujuva, 
asiakasläh-
töinen malli 
olemassa 

4.2 Valmistelutyö asia-
kaspalautejärjestelmän 
uudistamiseksi aloitettu 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

5 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1 Poislähte-
neet työnteki-
jät/aikayksikkö
, työnantajaa 
koskevat kyse-
lyt, esim. NLY 

5.1 Rekrytoin-
tiyksiköllä ei 
riittävästi kei-
noja vastata 
kaikilta osin 
osaavan hen-
kilöstön tar-
peeseen, yksi-
köiden välillä 
käytäntöeroja 

5.1 Vv. -18-
19 työstetty 
rekrytointi-
haasteet, 
tunnistettu 
ongelmakoh-
dat ja reagoi-
tu niihin 

5.1 Sujuvat 
prosessit, 
perehdytys ja 
koulutusjär-
jestelmä 
jonka myötä 
olemme ha-
luttu työnan-
taja 

5.1 Tarkasteltava rekry-
tointikeinoja, palkka-
tasoja, vakanssimäärät 
vastaamaan tehtäviä, 
lääkäreiden erikoistu-
misjärjestelmän suju-
vuuden tarkastelu 

6. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma  

 
 

6.1 Henkilös-
tön muutosoh-
jelma ei käy-
tössä  

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma käy-
tössä  

6.1 Henkilös-
tön muutos-
ohjelma to-
teutettu 

6.1 Jatketaan v. -18 
aloitettua muutosohjel-
maa  

6.2 Kehitys-
keskustelut   
%-osuus yli    
1 v. kestävistä 
palvelussuh-
teista 

6.2. Vastuu-
aluepäälliköi-
den kehitys-
keskustelut 
2017; ei ehdit-
ty pitää 

6.2 Vastuu-
aluepäälli-
köillä vuosit-
tain 

6.2 < 3 kk 
työsuhteisille 
toteuma 100 
% 

6.2 Toteutetaan ky:ssä 
sovittujen pelisääntöjen 
mukaan joskin haasta-
vaa ottaen huomioon 
laajat ja moninaiset 
muutokset ja niihin val-
mistautuminen ja niiden 
suunnittelu 

7. Uuden sairaa-
lan ja  maakun-
ta/sote -
uudistuksen muu-
tosten, organisaa-
tiorakenteen ja 
talouden valmiste-

7.1 Toimiva 
muutosjohta-
minen toimin-
nan kaikilla 
tasoilla 

 

7.1 Muutosjoh-
tamiskokemus 
hajanaista 

7.1 Oleellisil-
ta osin avain-
ryhmät kou-
lutettu muu-
tosjohtami-
seen 

7.1 Uudet 
muutokset 
toiminnassa 
ja kehitystyö 
jatkuu niistä 
käsin 

7.1 Muutosjohtamiskou-
lutus avainryhmille 
käynnissä 
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lun toteutus 

8. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

8.1 Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

8.1 
Varhaisen 
tuen malli otet-
tu vastaan 
positiivisesti 

 

8.1  
 

 

8.1    
10 pvä/ HTV 

8.1  

8.2 Työyhtei-
sön ilmapiiri-
osio työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

8.2 Ei mitattu 
vuonna 2017 

8.2  8.2 Paraneva 
trendi 

8.2 Yhteishengen para-
nemista suosiva or-
ganisatiouudistus; raja-
pintojen hälveneminen, 
yhteistyönäkymän ko-
hentuminen asiakaspro-
sesseissa 

 

8.3 Täyden-
nyskoulutus 
pv/hlö 

8.3  8.3             8.3 Etukä-
teen suunni-
teltu käytäntö 
siitä, mitä 
koulutusta 
missäkin 
tarvitaan  
 

8.3  

8.4 Varhemak-
sujen osuus-% 
henkilöstö-
kuluista 

8.4   
 

8.4  8.4 Vähene-
vä trendi, 
hyvinvoiva 
henkilöstö 

8.4  

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

9. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

9.1 Asiakas-
kokemus 

9.1 Asiakas-
raatien perus-
taminen ei ole 
toteutunut 

9.1 1 raati 
per tulosalue 
pidetty 

9.1. Asiakas-
raadit toteu-
tuvat suunni-
tellusti 
 

9.1 Tehdään kuntayh-
tymän tason suunnitel-
ma toteutettavaksi vas-
tuualueittain    

 

9.1 Tietotar-
peet 

 

9.1 Johdon 
työpöydän 
käyttöönotto 
alkuvaiheessa 

9.1 Tiedon 
tuottamat 
palvelut saa-
tu paikkan-
sapitäviksi, 
johdon työ-
pöytä tai 
vastaava 

9.1 Paitsi 
omien niin 
myös ulkois-
ten tietojär-
jestelmien 
hyödyntämi-
nen paitsi 
johtamisessa 

9.1  
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järjestelmä 
struktu-
roiduksi työ-
kaluksi, toi-
minnanoh-
jausjärjes-
telmän käyt-
töönotto 
syksy -18 

niin myös 
kansalaisten 
terveyden 
edistämises-
sä 

9.2 Paljon 
palveluja käyt-
tävien asiak-
kaiden tunnis-
taminen 

9.2 Tutkimus-
tiedon hyödyn-
täminen aloi-
tettu 

9.2 Jatketaan 
tunnistamis-
työtä 

9.2 Paljon 
palveluja 
käyttävät 
tunnistettu ja 
asiakaspro-
sessit muo-
toiltu 

9.2 Kaikkien tulosaluei-
den yhteinen suunnitte-
lutyö 

9.3 Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

9.3 Toteutu-
neet vastuu-
alueista 5/6 

9.3 Toteutuu 
täysin ja vv. -
18-19 aikana 
ainakin kes-
kustelu mah-
dollisista 
uudistuksista 

9.3 Tarve 
saatu har-
vennettua 
prosessien 
kehitystyöllä 

9.3 Kts. tavoiteosio   

10. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1 Sähköis-
ten asiointipal-
velujen käyttö-
aste ja sähköi-
sen asioinnin 
kehittäminen 
laaja-alaisesti 

10.1 Verkkosi-
vut pidetään 
ajan tasalla 
yhdessä vies-
tinnän kanssa 

 

10.1 Verk-
kosivujen ja 
e-palveluiden 
kehitystyö 
jatkuu 

10.1 Sähköi-
set palvelut 
auttavat vä-
estöä mak-
simaalisesti, 
henkilökoh-
tainen käynti-
tarve ammat-
tilaisen vas-
taanotolla 
minimoitu, 
yhtenäiset, 
toisiaan tu-
kevat asia-
kasprosessit 
myös näiltä 
osin 

10.1 Kehitystyö jatkuvaa  

 10.2 Omasote 
–palvelu käy-
tössä 

10.2 Lisä-
tään, käytön 
piiriin lisää 
kansalaisia 

10.2 Vakiin-
tunut osa 
terveyden-
huoltoa myös 
asiakasnä-
kökulmasta  

10.2 Kansalaisten muis-
tuttelu  

11. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

 

11.1 Toimivat 
hoito- ja palve-
luketjut (Lean) 

11.1  Palvelu-
jen ja tuotanto-
tapojen uudis-
taminen käyn-
nissä 

Sisäisten ke-
hittäjien kou-
luttaminen 
Lean - mene-
telmään käyn-
nissä laaja-
alaisesti so-

11.1 Jatkuu 

 

 

 

 

11.1 Huip-
puunsa viri-
tetty asiakas-
lähtöinen 
sote-
organisaatio 

11.1 Uudistamistyö jat-
kuu 
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tessa 

12. Uudistamme  
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi so-
te- ja maakunta-
lain mukaisesti 

12.1  

 
 

12.1 Valmis-
tautuminen 
järjestämisen 
ja tuottamisen 
erottamiseksi 

12.1 Uusi sai-
raala –hanke 
käynnissä 

 

 

12.1 Jatkuu 12.1 Toimin-
nassa 

 12.1 Jatkuu 

12.2 Omaval-
vonnan ja 
etukäteisval-
vonnan kehit-
täminen 

12.2 Omaval-
vontasuunni-
telmien ja toi-
mintakäsikirjo-
jen päivitys 
käynnissä 

12.2 Saatu 
valmiiksi 

12.2 Tarvit-
tavat päivi-
tykset 

12.2 Päivitystä jatketaan 
niissä yksiköissä joissa 
kesken 

12.3 Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus (Haipro, 
Tuku) 

Haipro= haitta-
tapahtumat 

Tuku = turval-
lisuuskulttuuri 

12.3 Potilas-
vahinko mää-
rien seuraami-
nen toteutuu 

12.3 Vähe-
nevä trendi 

12.3 Edel-
leen vähene-
vä trendi 

12.3 Läheltä piti- ja haip-
ro –käsittelyt ja niistä 
oppiminen, lisäksi asia-
kasprosessien kehitys-
työ 

 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

13. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

13.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

 

 

 

13.1 Taloutta 
seurataan ja 
poikkeamiin 
puututaan 

13.1 Myös 
uudistuvalla 
tulosalueella 

 

 

 

13.1 Tavoit-
telemme 
talousarvion 
puitteissa 
tuloksekasta 
toimintaa 
kainuulaisten 
hyväksi 

13.1 Taloutta käydään 
läpi säännöllisesti tu-
losaluekokouksissa, 
lisäksi tarvittaessa erik-
seen vastuualuepäälli-
kön, tulosaluejohtajan ja 
talouspäällikön kesken 

 13.2 Asiakas- 
ja palvelumak-
sujen kokoa-
minen yhteen 

13.2 Asiakirja 
koottu 

13.2 Asiakir-
jaa noudate-
taan 

13.2 Asiakir-
jat pidetään 
ajan tasalla 

13.2 Tarvittavat päivi-
tykset 

      

14. Järjestämme 
palvelut kustan-

14.1 Soten 
nettomenot 

14.1 Soten 
nettomenot v. 

14.1 Soten 
nettomenot 

14.1 Soten 
nettokustan-

14.1.-14.2 Toimintaket-
jun tehostaminen ja 
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nustehokkaasti 

 

 

 

€/asukas, Kun-
taliitto 

(vertailutieto 
vuoden viiveel-
lä) 

2016 €/asukas 
3.389 (maan 
ka 3.106) 

kasvavat 
hallitusti 

nukset euroa 
/asukas on 
korkeintaan 
valtakunnalli-
sessa kes-
kiarvossa 

kustannustietoisuuden 
lisääminen. Uuden sai-
raalan toimintamallien 
käyttöönotto. 

14.2 Esh:n 
tuottavuus-
tilasto, keskus-
sairaalat; 
episodi-
tuottavuus 
THL (vertai-
lutieto vuoden 
viiveellä) 

Tuottavuus = 
toiminnan 
tuotoksen ja 
sen aikaan-
saamiseksi 
käytettyjen 
panosten väli-
nen suhde 

Tuottavuus = 
Tuotokset 
Panokset 

14.2 Vuoden 
2016 olimme 
seitsemännek-
si tuottavin 
keskussairaa-
loiden joukos-
sa  

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

14.2 Kolmen 
tuottavimman 
keskussai-
raalan jou-
kossa 

Asiakasprosessien ke-
hittäminen, rajapintojen 
hälventäminen, työn 
tehostuminen, onnistu-
nut rekrytointi ja oman 
tuotannon versus osto-
palveluiden rationointi 

 

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-         
HOIDONPALVELUT YHTEENSÄ
1 000 €

Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, Suun 
terv.huolto, Operatiivinen hoito, Konservatiivinen 
hoito, Vastaanottot. ja tk.sairaalat ja 
Päivystyspalvelut

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 19 063 5,7 19 465 2,1 19 494 25 136 28,9 25 639 26 151 26 675
   Myyntituotot 7 667 13,9 8 131 6,1 8 019 9 602 19,7 9 794 9 990 10 190
   Maksutuotot 11 336 1,0 11 255 -0,7 11 355 12 193 7,4 12 437 12 686 12 939
   Tuet ja avustukset 5 25,0 4 -20,0 40 3 235 7 987,5 3 300 3 366 3 433
   Muut tuotot 55 -31,3 75 36,4 80 106 32,5 108 110 112
TOIMINTAKULUT 112 682 3,1 109 759 -2,6 113 483 131 888 16,2 134 526 137 216 139 961
       Palkat ja palkkiot 46 501 0,9 46 708 0,4 46 939 59 241 26,2 60 426 61 634 62 867
       Henkilösivukulut 11 589 -5,6 11 352 -2,0 11 036 13 442 21,8 13 711 13 985 14 265
   Henkilöstökulut 58 090 -0,5 58 060 -0,1 57 976 72 683 25,4 74 137 75 619 77 132
       Asiakaspalvelujen ostot 21 944 5,9 19 292 -12,1 22 877 20 223 -11,6 20 627 21 040 21 461
       Muut palvelujen ostot 17 728 8,5 17 445 -1,6 17 218 18 566 7,8 18 937 19 316 19 702
   Palvelujen ostot yhteensä 39 672 7,0 36 737 -7,4 40 095 38 789 -3,3 39 565 40 356 41 163
   Aineet ja tavarat 11 796 9,2 11 784 -0,1 12 264 16 270 32,7 16 595 16 927 17 266
   Avustukset 46 -46,5 83 80,4 60 90 50,0 92 94 96
   Vuokrat 2 959 1,0 3 038 2,7 2 998 4 012 33,8 4 092 4 174 4 258
   Muut kulut 119 124,5 57 -52,1 90 44 -51,1 45 46 47
TOIMINTAKATE -93 619 2,6 -90 294 -3,6 -93 989 -106 752 13,6 -108 887 -111 065 -113 286
   Rahoituskulut ja -tuotot -3 50,0 0 -100,0 -1 0 -100,0 0 0 0
VUOSIKATE -93 622 2,6 -90 294 -3,6 -93 990 -106 752 13,6 -108 887 -111 065 -113 286
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -722 11,9 -683 -5,4 -683 -767 12,3 -782 -798 -814
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -94 344 2,7 -90 977 -3,6 -94 673 -107 519 13,6 -109 669 -111 863 -114 100
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -94 344 2,7 -90 977 -3,6 -94 673 -107 519 13,6 -109 669 -111 863 -114 100

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18
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Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TA2018 ta-
voite 

TA 2019 

Asukas, asiakas      

Vakioitu kansan-
tauti-indeksi (Kela) 
laskee yhden yk-
sikön vuodessa 
nykyisestä arvosta 
129,3 (v. 2010) 

128,2 126,2 124,6 <128 <128 

Vakioitu sairasta-
vuusindeksi las-
kee yhden yksikön 
vuosittain nykyi-
sestä arvosta 
119,6 (v. 2010) 

121,1 121,0 120,4 <120,0/<112 <120/<112 

Terveyden edis-
tämisen aktiivi-
suus perustervey-
denhuollossa (si-
joitus parempi 
kuin koko maassa 
keskim.) 

74 (koko maa 
66) 

72 (koko maa 
66) 

Seuraavan 
kerran v 2018 

Suomen pa-
ras 

Suomen paras 

Hoito- ja palve-
lutakuun toteu-
tuminen (poik-
keamat rapor-
toidaan) 

ESH/TESA 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli yh-
teensä 62.  
Hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 kk 
odottaneita yht. 
49. Huom! 
Lukuihin sisäl-
tyy puutteellisia 
merkintöjä, 
jolloin todelli-
nen luku on 
huomattavasti 
pienempi 

ESH:ssa toi-
menpiteeseen 
pääsyä yli 6 kk 
jonot-taneita oli 
yht. 15. 
ESH:ssa hoi-
dontarpeen 
arvioon pääsyä 
yli 3 kk odotta-
neita oli yh-
teensä 44.   

ESH:ssa 
toimenpitee-
seen pääsyä 
yli 6 kk jonot-
taneita oli 
yhteensä 7.  
ESH:ssa 
hoidontar-
peen arvioon 
pääsyä yli 3 
kk odotta-
neita oli yh-
teensä 54. 

Ei yhtään 
uhkasakko-
uhkaa tai 
huomautusta 

Ei yhtään uhkasak-
kouhkaa tai huo-
mautusta 

Asiakaspalaute-
kysely 

     

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Sairauspoissaolo-
jen kehitys 

17,2 tpv/htv   <14,0 tpv/  



106 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

(tpv/HTV) HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn kehitys 

     

Täydennyskoulu-
tus 

  

 

   

HTV 976,1 984 985 982  

Varhe-maksujen 
osuus-% henkilös-
tökuluista 

   laskeva tren-
di 

laskeva trendi 

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v) 

     

Kehityskeskuste-
lujen toteutu-
minen 

   Toteutumis-
% 80-100 

Toteutumis-%  
80-100 

Vuosittain kehitet-
tävät palvelu- ja 
hoitoketjut 

      

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

   kasvu -% 0,0 kasvu -%  

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon talous 
Kainuu (koko maa) 
(SOTKAnet, Kunta-
liitto, THL) 

     

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

3737 (3125) 3389 (3106) 3746 (3049) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka  

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu 

Terveystoimen 
nettokustannukset 
euroa/asukas 

 2219 (1835)  2040 (1811) 2220 (1818) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu  

Perusterveyden-
huollon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

702 (642)  612 (629) 673 (623) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu 
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Erikoissairaan-
hoidon nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas 

1516 (1188) 1428 (1177) 1546 (1190) Korkeintaan 
valtakunnal-
linen ka 

Ero valtakunnalli-
seen keskiarvoon 
kaventuu 

THL, Esh:n tuotta-
vuustilasto, kes-
kussairaalat (yht 
16 sairaalaa); 
episodituottavuus 

Episodituot-
tavuus on 104 

Episodituotta-
vuus on 97 

Tieto alku-
vuodesta 
2019 

Kolmen tuot-
tavimman 
keskus-
sairaalan 
joukossa 

Kolmen tuottavim-
man keskussairaa-
lan joukossa 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Valtionhallinnon ohjaamana valmisteltava sosiaali- ja terveysuudistus lainsäädäntöineen on 

edelleen kesken, mutta sairauden ja terveydenhoitopalvelut varautuvat tulosalueena valinnan-

vapausuudistuksiin. Tulosalueella tapahtuu myös suuria muutoksia, kun niin päivystyspalvelut, 

ensihoito kuin tehohoitokin kootaan uudeksi akuuttihoidon vastuualueeksi, kaksi viimeksi mai-

nittua sairaanhoidon palveluiden tulosalueelta. Näin päivystyspalvelut  muuttuu siis vastuualu-

eesta tulosyksiköksi ja nämä kolme yksikköä tulevat siis saman johdon ja budjetoinnin alle. Täl-

lä pyritään edelleen virtaviivaistamaan asiakkaan näkökulmasta palveluiden sujuvuutta sekä 

yhtenäistämään käytäntöjä sekä yksinkertaistamaan hallintomallia.  

Myös operatiivinen vastuualue kokee muutoksen, kun leikkaus- ja anestesiayksikön henkilöstö 

tulee osaksi operatiivista vastuualuetta muuttaen sairaanhoidon palveluiden tulosalueelta.  

Vuonna 2018 perustettu kuntoutuksen vastuualue aloittaa 1.1.2019 uutena vastuualueena, jo-

hon kootaan maakunnallisesti kaikki ne kuntoutustoiminnot ja se henkilöstö, jota ei nimenomai-

sesti ole tarkoituksenmukaisinta pitää ennallaan.  Kuntoutuspalvelut muodostuvat kolmesta 

tulosyksiköstä; apuvälinepalvelut, erityisterapiapalvelut sekä fysiatrian ja fysioterapiapalvelut. 

Kuntoutushenkilöstö keskitetään hallinnollisesti samaan yksikköön. Kuntoutuspalveluita tuote-

taan edelleen niin erikoissairaanhoitoon kuin perusterveydenhuoltoon. Kotiin vietäviä palveluita 

kehitetään ja kotikuntoutustiimejä lisätään. 

Loppuvuoden 2019 aikana Uuden sairaalan 1. vaihe on tarkoitus ottaa käyttöön. Muuttotyö-

ryhmät suunnittelevat ja työstävät muuttovaiheiden toteutusta.  

Osaavan henkilöstön riittävyys on keskeisimpiä tekijöitä, joihin tulosalueen ja koko soten tulee 

panostaa nykyisessä kilpailutilanteessa. Tästä syystä tulosalueella on käynnistetty neuvottelut 

yhdessä rekrytointiyksikön ja henkilöstöpäällikön kanssa niistä toimenpiteistä, joilla asiaan voi-

daan vaikuttaa.  
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Henkilöstö on venynyt hienosti suurten muutosten keskellä tehden laadukkaasti sekä perustyö-

tä että jaksanut myös suunnitella ja lähteä toteuttamaan tarvittavia uudistuksia moniammatilli-

sissa työryhmissä. Tämä työ tulee edelleen jatkumaan. 

Muuttovaiheessa tulee soten pystyä satsaamaan henkilöstöön siten, että toiminta pystytään 

turvaamaan sekä vanhoissa että uusissa tiloissa. Tämä tulee olemaan haasteellista nykyisessä 

taloustilanteessa. Taloussuunnittelun tulisi olla pitkäjänteisempää kuin vuosi kerrallaan etene-

vää, jotta vältytään poukkoilevalta talouden pidolta jolla vaarannetaan isona kuvana soten toi-

mintakyky varsinaisessa asiassa eli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottami-

sessa. Soten korkeat tavoitteet benchmarking-tilastoissa vaativat niinikään rohkeaa satsaamis-

ta oikeisiin asioihin, joilla on mahdollisuus uudistaa asiakasprosesseja.  

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalat 
 
Asiakas ja asukas 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisevänä työnä on tärkeää toteuttaa korjaa-

van toiminnan eli sairauksien hoidon ohella, koska Kainuussa kansantauti- ja sairastavuusin-

deksit ovat korkeimpien joukossa Suomessa.  

 

Kuntalaisten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ennen päätöksentekoa tarvitsee uudenlai-

sia toimintatapoja.  

 

Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä tehostetaan käymällä läpi kaikki yli 15 kertaa avopal-

veluita käyttäneet potilaat ja paneutumalla heidän hoitoonsa suunnittelun avulla. Yhden pysäh-

dyksen taktiikkaa juurrutetaan ja odotetaan, että laboratorio- ja radiologiatukipalvelut tukevat 

omalta osaltaan tätä asiakaslähtöistä tavoitetta.  

 

Terveyskeskussairaaloiden odottajatilanne muihin hoitoyksiköihin ja kotiutumisen tehostuminen 
vaativat erityistä panostusta sairaansijojen vähentyessä. 
 
Palautetta toiminnasta toivotaan ja siihen paneudutaan.  
  
Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Henkilöstön kuuleminen on erityisen tärkeää muutostilanteessa. Jokaisella on oikeus tulla kuul-

luksi ja voida vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. 

 

Henkilöstöä siirtyy terveyskeskussairaaloista kotiin vietäviin palveluihin. 
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Uusia rekrytointikanavia esimerkiksi netistä haetaan rekrytoinnin tehostamiseksi. Lääkärirekry-

toinnin tehostamiseksi panostetaan nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. 

 

Vanhuspalveluihin tarvitaan nykyistä enemmän lääkäritoimintaa ja volyymit vielä kasvavat tule-

vaisuudessa. 

 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Fysioterapia ja erityisterapia siirtyvät kuntoutuspalveluiden vastuualueelle. 

 

Terveyskeskussairaaloiden sairaansijavähennykset etenevät kaikissa kunnissa ja niiden sijaan 

tuotetaan kotiin vietäviä palveluja. 

 

Useilla terveysasemilla todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä työsuoje-

lun, työterveyshuollon, teknisten palveluiden ja kuntien edustajien kanssa. 

 

Osallistutaan aktiivisesti sekä Kainuun soten omaan muutoskehittämiseen että valtakunnallisen 

sote-muutoksen toteuttamiseen. 

 

Talous 
 
Talousarvio laaditaan realistisesti suhteessa nykyiseen ja tiedossa olevaan toimintaan.  
 
Taloutta seurataan tarkasti kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä.  
 
Suun terveydenhuolto 
Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoito. Suun 

terveydenhuollon palveluita on saatavissa kaikissa Kainuun soten jäsenkunnissa. Hoitotakuu 

toteutuu sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa 

 

Perusterveydenhuollon lisäksi tuotamme myös suun terveydenhuollon erikoissairaanhoitoa. 

 

Terveyden edistämisessä ja suun sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käytämme tehokkaasti 

eri henkilöstöryhmien työpanosta. Vuoden 2019 aikana panostamme erityisesti toimintatapojen 

kehittämiseen. Tavoitteena on nopeampi hoitoon pääsy ja lyhyempi hoitojaksojen läpimenoai-

ka. 
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Oma soten suun terveydenhuollon osiota markkinoidaan tehokkaasti ja suunnitellaan siihen 

uusia toimintoja.  

 

Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys toteutuu asetuksen mukaisesti. 

 

Investointeina on tarkoitus uusia Ristijärven hammashoitolan hoitoyksikkö sekä kalusto mikäli 

uusi terveysasema valmistuu. Lisäksi uusitaan yksi hoitokone Kajaaniin ja panoramaröntgenlai-

te Sotkamoon.  

 

Operatiivinen vastuualue 
Asiakas ja asukas 
Lähtökohtana on yksilölähtöinen ja laadukas toiminta sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Potilaat 

hoidetaan terveydenhuoltolain määräämässä ajassa. Järjestämme erikoissairaanhoidon 

kirurgisia palveluita. Jatkamme Sertifioitua tekonivelleikkaustoimintaa. Keräämme jatkuvaa 

palautetta asiakkailta ja kehitämme asiakaslähtöisiä prosesseja. 

Hoidon/toimenpidesuunnittelun jalkauttaminen ja edelleen kehittäminen jatkuvat. 

Henkilöstö ja uudistuminen 
 
Kirurgien rekrytointi käynnissä ja kahta ortopedia etsitään. Verisuonikirurgin rekrytointi 

haasteena ensi vuodelle. Osaavan hoitohenkilöstön säilyminen kirurgian toimialalla on 

haasteena liittyen organisaation ja valtakunnallisiin muutoksiin. Hoitohenkilökunnan osalta 

jatketaan työnkiertoa ja osaamisen laajentamista. On kuitenkin hyväksyttävä 

erikoissairaanhoidossa hoitohenkilöstön erityisosaaminen ja asiantuntijahoitajataso eikä koko 

henkilöstöltä voida edellyttää saamaa osaamisen tasoa. Tämä korostuu poliklinikkatyössä.  

 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Jatkamme ISO 9001:2008 sertifioitua toimintaa ja ensi vuoden tavoitteena on siirtyä standardiin 

9001:2015, jonka yhteydessä auditoimme Operatiivisen hoidon pääprosessin, elektiivisen 

leikkauspotilaan hoitoketjun. Organisaatiossa muutetaan johtamismallia ja tavoitteenamme on 

tehdä leikkauspotilaan prosessista Suomen paras myös moniammatillisen johtamisen ja 

prosessijohtamisen avulla.  Vuoden 2019 alusta operatiivisen vastuualueen vuodeosastojen 6 

ja 7 toiminta yhdistetään osastoksi B. Sairaanhoidon palveluista siirtyy leikkaus ja 

anestesiatoiminta 1.1.2019 alkaen operatiiviselle vastuualueelle. 
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Talous 
 
Tuotamme kustannustehokkaita operatiivisen hoidon palveluita, omapalvelutuotannon osuuden 

lisääminen edellyttää henkilökuntaa niin lääketieteen kuin hoitohenkilöstön osalta. 

Ostopalveluihin tukeudutaan vain jos palvelua ei voida järjestää omana toimintana. Taloutta 

seurataan tarkasti ja annettua budjettiraamia noudatetaan.  

 
Konservatiivinen vastuualue 
Asiakas 
 
Tavoitteena on olla omavarainen niissä asioissa, jotka hoidonporrastuksen mukaan kuuluvat 

hoidettavaksemme. Kuntouttava työote ja omatoimintakyvyn on keskiössä. 

 

Hoitotakuun pitäisi toteutua, mutta tavoitteena on pystyä hoitamaan kiireettömätkin potilaat no-

peammin. 

 

Sähköisiä toimintamalleja otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisesti. 

 
Henkilökunta 
 
Riittävän ja osaavan henkilökunnan rekrytointi ja pysyvyys on tärkeää. Hyvällä johtamisella ja 

esimiestyöllä tuetaan työtyytyväisyyttä. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen panostetaan. 

Kilpailukykyisen palkkauksen pitäisi olla koko organisaation tavoite. 

 
Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit jatkuvat ja niiden tulosten perusteella toimintaa tarvittaessa muu-

tetaan. 

 

Kuntoutuksen vastuualue aloittaa 2019 ja sinne siirtyvät aiemmin konservatiiviselle vastuualu-

eella kuuluneet fysiatria, lääkinnällinen kuntoutus sekä erityistyöntekijät. Panostetaan yhteis-

työn sujumiseen jatkossakin. 

 

Palliatiivinen poliklinikka perustetaan. Syksyn 2018 tehtävän selvityksen perusteella toiminta 

käynnistetään alkuvuodesta 2019.  

Kajaanin kotisairaalaa on suunniteltu konservatiiviselle vastuualueelle. Sen toimintatavat pitää 

vakiinnuttaa. 
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Vuoden 2019 aikana tehdään selvät suunnitelmat uuteen sairaalaan muutosta. 

 

Yhtenäisten toimintatapojen hakemista jatketaan aktiivisesti. 

Talous 
 
Jos budjetti laaditaan realistiseksi, sen toteuttamiseen sitoudutaan. Omavaraisuuteen pyrkimi-

nen auttaa olennaisesti taloudellisuudessa. 

 

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito 
Strategisena tavoitteena on säilyttää Kainuussa erikoissairaanhoitotasoinen psykiatrinen hoito.  

Haasteena on erikoislääkäripäivystyksen järjestäminen. Tällä hetkellä päivystyksestä vastaavat 

omien virkalääkäreiden lisäksi ulkopuolelta tulevat erikoislääkärit.  

Vastuualueen tavoitteena on toteuttaa laadukas ja tarpeenmukainen hoito tapauskohtaisen 

työryhmätyön periaatteiden mukaisesti lähipalveluina ja edistää asiakkaiden osallisuutta ja tu-

kea itsenäistä selviämistä. Mielenterveys- ja riippuvuuksienhoidon asiakkaan hoitoketjua päivi-

tetään. Hoidossa on tärkeää laadukas ja tarpeenmukainen hoito sekä tapauskohtainen työryh-

mätyön malli, jota perheen ja verkoston mukanaolo hoidossa tukee. Tarpeenmukaisen hoidon 

ja tapauskohtaisen työryhmätyön malli tulee olla selkeä kaikille vastuualueen työntekijöille ja 

tämä on varmistettava sisäisellä ja ulkoisella lisäkoulutuksella sekä työnohjauksella. Myös laa-

dukkaasta perehdyttämisestä on huolehdittava. Näihin on talousarviossa varauduttava. Tämän 

lisäksi on tärkeää pitää huolta henkilöstön oikeasta mitoituksesta ja rakenteesta. Sairauspois-

saolojen määrän tulee pienentyä ja henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. 

Kriittisenä menestystekijänä olevaan osaavan ja koulutetun henkilöstön saamiseen on aktiivi-

sella rekrytoinnilla yritettävä vastata. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus kilpailuttaa erikoislääkä-

ripalveluja, kuitenkin siten että vastuualueelle jää oikeus tehdä sopimuksia myös kilpailutuk-

seen ulkopuolelta tulevien toimijoiden kanssa.   

Vastuualueella on pitkään suunniteltu ja toteutettu toiminnallisia muutoksia, joiden tavoitteena 

on sairaalapaikkojen vähentäminen välimuotoisia palveluja kehittämällä. Suunnitelma pohjau-

tuu Uuden sairaalan konseptisuunnitelmaan. Vuoden 2019 aikana valmistuvaan uuteen sairaa-

laan rakentuu 30-paikkainen mielenterveys- ja päihde osasto. Osasto 13 muutetaan nuorten 

aikuisten asumispalveluyksiköksi 2020 vuoden alusta ja tämän suunnittelu tapahtuu vuoden 

2019 aikana.                                                                                                                                               

Mielenterveys- ja päihdepäivystys Kainuun keskussairaalan päivystysalueella on kehittynyt 

vuoden 2016 alusta. Uuteen sairaalaan valmistuu 2019 vuoden lopulla päivystysalueelle tilat 
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mielenterveys- ja päihdepäivystykselle. Tällöin sinne siirtyy nykyisin päivystyksen tiloista 5 

työntekijän työryhmä, joka vastaa päivystyksellisistä hoidon tarpeen arvioinneista arkisin klo 8-

20 ja viikonloppuisin klo 10–20. Tavoitteena tulevassa yksikössä on asiakkaiden tarpeenmu-

kaisen hoidon tarpeen arviointi ja mahdollisuus pidempiaikaiseen tarkkailuun ja hoidon suunnit-

teluun perheen ja verkoston kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman pitkälle avohoitopainot-

teinen hoito. Myös muissa kunnissa toimintaa kehitetään vastaamaan myös akuutteihin kriisei-

hin potilaiden elämässä ja tukemaan avohoidossa pärjäämistä, jotta ei tarvitsisi psykiatrista 

osastohoitoa.  

MiePä -päivystykseen rakentuu tilat Kajaanissa tapahtuvalle riippuvuuksienhoidon asiakkaiden 

korvaushoidolle. Tämän toiminnan suunnittelu ja kehittäminen on jo alkanut yhteistyössä ja  

jatkuu vuoden 2019 aikana. Toimintaan tarvitaan työntekijät vastaamaan korvaushoidosta 7 

päivänä viikossa. Nykyisin sitä tehdään A-klinikalla, osastolla 12 ja terveyskeskuksessa. Muis-

sa kunnissa korvaushoito toteutuu viikolla terveyskeskuksissa ja viikonloppuna Kajaanissa 

osastolla 12. Kuhmo hoitaa korvaushoidon myös viikonloppuna omassa kunnassa. Yhdessä 

paikassa toteutettu ja mahdollisimman tiiviin työryhmän toteuttamana korvaushoito on laadu-

kasta ja mahdollisimman tasalaatuista. Terveysneuvontapisteen kehittely Kainuuseen on käyn-

nistettävä SOTE:n ja kuntien kanssa. 

Konseptisuunnitelman mukaisesti päihdekatkaisut hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastoil-

la. Ajoittain työntekijöiltä on tullut viestiä että vuodeosastoille on vaikea päästä vaikka olisi tar-

ve. Uudessa sairaalassa alkoholikatkaisut hoidetaan yle-osastolla. Päihdelaitoskuntoutuksen 

järjestämisestä tehdään kilpailutus vuoden 2019 aikana. Tämän hetken sopimus Järvenpään 

päihdesairaalan kanssa loppuu kesäkuussa 2019. 

Asumispalveluiden ostaminen yksityisiltä pyritään säilyttämään entisellä tasolla, vaikka alkoho-

lin tai muiden päihteiden aiheuttamista muistihäiriöistä kärsivien asumispalveluiden järjestämi-

nen siirtyi vastuualueelle kilpailutuksen jälkeen vuonna 2018. 

Talousarvio on tehty tarkasti harkiten ja yllä olevat muutokset huomioon ottaen.  

 
Kuntoutuspalvelujen vastuualue 

Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti (25.4.2018 § 92) kuntoutuspalvelujen vastuualue 

perustettiin 1.5.2018 alkaen ja se koostuu kolmesta tulosyksiköstä:  Fysiatria ja 

fysioterapiapalvelut, Erityisterapiapalvelut ja Apuvälinepalvelut.   Yhtymähallitus perusti 

vastuualuepäällikön viran kokouksessaan 13.6.2018 § 134 ja uusi vastuualuepäällikkö otti viran 

vastaan 17.9.2018. Tulosyksikköjen esimiehet valitaan joulukuussa 2018. 
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Kuntoutuspalveluiden keskittäminen Kainuun sotessa lisää synergiaetuja erityistyöntekijöiden 

palvelujen saatavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Kuntoutuspalveluiden vastuualueen 

perustehtävänä on laadukkaiden ja vaikuttavien kuntoutuspalveluiden tuottaminen ja järjestä-

minen keskitetysti kainuulaisille asukkaille.  Kuntoutuspalveluita kehitetään maakunnallisesti 

yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. 

Asiakas: 

 Asiakkaille tuotetaan/järjestetään vaikuttavia kuntoutus- ja apuvälinepalveluita laatimalla 

realistisia kuntoutussuunnitelmia yhdessä kuntoutujien kanssa, tuottamalla tai 

järjestämällä terapiapalveluita asukkaiden kuntoutustarpeen mukaan ja turvaamalla 

tarvittavat apuvälinepalvelut toimintakyvyn tueksi. Lisäksi tehostetaan kotiin vietäviä 

kuntoutuspalveluita. 

Henkilöstö ja uudistuminen: 

 Kuntoutuspalvelut keskitetään samalle vastuualueelle ja henkilöstö siirtyy uusien 

tulosyksikköjen alle. 

 Vahvistetaan kuntoutustyöntekijöiden ammatillista osaamista sisäisellä ja ulkoisella 

koulutuksella. Henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan henkilöstöhallinnon keinoin ja 

itsensä johtamista tukien. 

 Tuetaan henkilöstöä muutosprosesseissa ja mahdollistetaan heille osallistuminen 

kuntoutuspalveluiden kehittämiseen. 

 Varmistetaan nykyisille yhteistyötahoille terapiahenkilöstön saatavuus muutostenkin 

jälkeen. 

Johtaminen  ja palvelujen järjestäminen 

 Kuntoutuspalvelut järjestäytyvät tarkoituksenmukaisesti. Vastuualuepäällikön lisäksi 

vastuualueella toimii kolme tulosyksikköpäällikköä ja yksi palveluesimies sekä yksi 

tiimivastaava.  

 Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut järjestetään kustannustehokkaasti Kainuun soteen. 

Palveluita tuotetaan perus- ja erityistasolla koko maakunnan alueella. Asukkaiden 

terveyden edistämiseen pyritään vaikuttamaan myös ennaltaehkäisevästi, kuten 

terveysliikunnan keinoin. 

 Kotikuntoutusta mallia kehitetään ja samalla vahvistetaan kotiin vietäviä palveluita 

suunnitelman mukaisesti. Uuden sairaalan suunnittelua jatketaan ja uusia 

toimintamalleja kehitetään.  
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 ICF-toimintakykyluokitusta otetaan asteittain käyttöön. Vastuualueella henkilöstöä 

valmennetaan käyttöönotossa työpajatyöskentelyllä. 

 Toimintaa arvioidaan ja kehitetään sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Vuoden 2019 

aikana laaditaan auditointisuunnitelmat kuntoutuspalveluiden osalta. 

 

Talous: 

 Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut järjestetään kustannustehokkaasti. Huomioidaan 

keskittämisen myötä apuvälineiden saatavuuden tehostuminen, varastojen hallinnan 

paraneminen, hankintaprosessien tehostuminen ja apuvälinerekisterin ajantasaisuus.  

Tavoitteena on terapiapalveluresurssien joustava käyttäminen, toimintamallien 

yhtenäistyminen ja osaamisen vahvistuminen. Oikeat palvelut oikeaan aikaan oikeille 

henkilöille. 

 Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut ja apuvälinehankinnat tehdään 

pääsääntöisesti keskitetysti ja suunnitelmallisesti.  Yhteistyö OYS:n kanssa jatkuu. 

 

Akuuttihoidon palvelujen vastuualue 
Vuoden 2019 alusta uutena vastuualueena aloittaa akuuttihoidon palvelujen vastuualue, johon 

kuuluvat päivystyspalvelujen, tehohoidon ja –valvonnan sekä ensihoitopalvelujen toiminnot Uu-

si sairaala – konseptisuunnitelman (2013) mukaisesti (Yhtymähallitus 14/2017,  18.12.2017 § 

360). 

 

Vastuualueen esimiestehtävää varten perustetaan ylilääkärin virka ja samalla lakkautetaan yksi 

erikoistuvan lääkärin virka.  Ylilääkäri toimii vastuualuepäällikkönä siten, että hänellä on mah-

dollisuus jatkaa omien ammattitehtäviensä mukaista työtä osa-aikaisesti.  Virka on täytetty syk-

syn 2018 aikana.  Muutoksen yhteydessä aiemmat päivystyspalvelujen, tehohoidon ja –

valvonnan sekä ensihoitopalvelujen vastuualuepäällikön tehtävät päättyvät 1.1.2019. 

 
Asiakas: 
 
 Sairaanhoitajan puhelinpäivystyksen takaisinsoitto 1/2018 alkaen. 

 Päihde- ja psykiatrisen sairaanhoitajan päivystys 7pv/vko ma-pe 8-20, la-su 10–20. 

 Sosiaalityöntekijä aloittanut 5/2018; helpottanut suuresti ei-lääketieteellisten akuuttiasioiden 

hoitoa. 
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Toiminta: 
 
 ensihoidon D-tehtäväpilotti 2-4/2018; >500 takaisinsoittotehtävää, jotka aiemmin olisivat 

johtaneet ensihoidon käyntiin. 

 Uuden Sairaalan vaikutus päivystyspalveluiden paikkamäärään tiedossa; toiminnan sopeut-

taminen aloitetaan nykyisissä tiloissa siten, että paikkavähennykset on tehty ennen muuttoa 

(1/2020) ja toiminta sopeutettu paikkavähennykseen. 

 

Henkilöstö: 

 

 Lääkäritilanne on stabiili. 

 Hoitohenkilökunnan riittävyys on ollut kesän 2018 aikana kriittinen; sijaisten saatavuus on 

erittäin haasteellista. 

 NHG tuottaa 9/2018 mennessä toteumadataan pohjautuvan työvuorosuunnittelutyökalun 

päivystysalueelle optimaalisen henkilökuntaresursoinnin ja toimintalähtöisen työvuorosuun-

nittelun tueksi; jatkossa työkalua on mahdollista laajentaa akuuttivastuualueen pooliopti-

mointiin. 

 Osastonhoitaja vaihtui syksyllä 2018. 

 
Talous: 
 
 Talous budjetissaan 

 Vuosi 2019 budjetti uusilla tulosyksikkönumeroilla. 
 

Johtaminen: 
 
 Päivystyspalvelut tulosyksiköksi uuteen akuuttipalveluiden vastuualueeseen 1.1.2019  

alkaen. 

 Akuuttilääketieteen koulutusoikeudet saadaan viimeistään vuoden 2019 aikana. 

 Luotettavan ja ajantasaisen / reaaliaikaisen tilastodatan saaminen on ongelmallista; NHG 

BM-data tavoite 2018 loppuun mennessä 1kk viiveellä päivittyvä. 

 TOJ IMATIS syksy 2018 myötä ainutlaatuisen kattava tiedonkeruu; TOJ käyttöönottoon va-

rattava 1htv. 
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4.6 Vanhuspalvelut 

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

 
HYVINVOIVAT, AKTIIVISET JA 
OSALLISTUVAT ASIAKKAAT 

 
HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 

 
HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 
TASAPAINOINEN TALOUS 
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Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

1.  
Parannamme 
kainuulaisten 
hyvinvointia, ter-
veyttä ja toiminta-
kykyä yhteistyös-
sä kuntien, yksi-
tyisten palvelun 
tuottajien ja kol-
mannen sektorin 
kanssa  

1.1  
Kotihoidossa 
ennaltaehkäi-
sevän ja kun-
touttavan toi-
minnan osuus 
kasvaa 

 

 

 

1.2  
Kainulaisten 
ympärivuoro-
kautisen hoi-
van tarve vä-
henee, laitos-
paikkojen 
määrä vähe-
nee. 

1.1  
Tulosalueelta 
osallistuttiin 
aktiivisesti 
laaja-alaisen 
kotikuntoutus-
toiminnan 
kehittämiseen 
osana Uusi 
sairaala –
hanketta.  
Pilotointi Sot-
kamossa 2/17 

 

1.1 
Tuetaan 
aktiivista ja 
osallistavaa 
arkea 

Laitospaikko-
jen määrä 
vähenee 
suunnitellus-
ti; tavoite alle 
0,5 %  

 

1.1  
Ikääntynei-
den hyvin-
vointi ja toi-
mintakyky on 
parantunut 
toteutunei-
den interven-
tioiden ansi-
osta 

1.1 
Ohjauksessa ja neuvon-
nassa korostetaan en-
naltaehkäisevän työn 
merkitystä ja asiakkaan 
omaa osallisuutta. 

Osallistutaan kuntien 
Hyte-työryhmiin.  

Tuetaan ikääntyneen 
väestön hyvinvointia ja 
toimintakykyä yhteis-
työssä eri toimijoiden 
kanssa (kunta, järjestöt, 
yritykset). 

Hyödynnetään RAI-
arviointimenetelmän 
tietoja toiminnan laadun 
kehittämisessä, asiakas-
työssä ja johtamisessa. 

2.  
Kehitämme mah-
dollisuuksia asi-
akkaiden osallis-
tumisen lisäämi-
seksi  

 

 

2.1  
Yhteistyö-
verkostojen ja 
kontaktien 
määrä mm. 
kuntien van-
husneuvosto-
jen kanssa 

2.1  
Tulosalueelta 
osallistuttiin 
kuntien van-
husneuvosto-
jen kokouksiin 
sekä muuhun 
yhteistyöhön 

2.1      
Kontaktien 
määrä 35 

2.1      
Kontaktien 
määrä 50. 
 

2.1  
Laajennamme asiakkai-
den osallistumismahdol-
lisuuksia palveluiden 
kehittämisessä esim. 
kokemusasiantuntijat ja 
vanhusneuvostot. 

Asukas- ja omaisiltoja 
pidetään kaikilla alueilla. 

Sosiaalista mediaa käy-
tetään aikaisempaa 
enemmän viestinnässä. 

3.  
Mahdollistamme 
asiakkaan valin-
nanvapauden eri 
muodoissa  

3.1  
Palvelusetelin 
käyttöaste 

3.1  
Asiakkaita 
tuettiin käyt-
tämään valin-
nanvapautta 
olemassa ole-
vien vaihtoeh-
tojen puitteis-
sa. 

460 (joista 
kotihoidon 
hoivasetelin 

3.1  
Palvelusete-
lin käyttöas-
tetta lisätään. 
Selvitetään ja 
palveluseteli 
valikoiman 
sekä palve-
lusetelin 
sisällön tar-
koituksen 
mukaista 

3.1  
Asiakkailla 
on laaja-
alaisesti 
käytössä 
tuolloin voi-
massa ole-
van lainsää-
dännön mu-
kaiset asia-
kassetelit 
sekä henki-

3.1  
Osallistutaan asiakkaan 
valinnanvapautta lisää-
viin ja kehittäviin hank-
keisiin. 
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valitsi 251, 
omaishoidon 
vapaan setelin 
188 asiakasta 
ja tavallisen 
palveluasumi-
sen seteli oli 
käytössä 21 
asiakkaalla 

Tehostetun 
palveluasumi-
sen palve-
luseteli oli 
käytössä 112 
asiakkaalla 

 

laajentamista 
ja käyttöönot-
toa. 

lökohtainen 
budjetti tar-
peen mukais-
ten palvelu-
jen toteutta-
misessa 

4.  
Tarjoamme asi-
akkaille tarpeen 
mukaiset palvelut 
oikea-aikaisesti. 
(Asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saa-
miinsa palvelui-
hin) 

4.1  
Iäkkäiden pal-
velutarpeiden 
arviointi toteu-
tuu lain mukai-
sissa määrä-
ajoissa 

 

4.1  
Kotihoidon 
asiakasohjaus; 
yhteydenotto-
jen määrä 
6 702 kpl, 
palvelutarpeen 
arviointikäynnit 
1 576 kpl 

4.1.   
Toteutuu 
 

4.1  
Toteutuu 
 

 

4.1  
Palvelutarpeen mukaiset 
palvelut järjestetään lain 
mukaisessa määräajas-
sa. 

 

4.2  
Palvelutakuu 
toteutuu ikään-
tyneen väes-
tön toimintaky-
vyn tukemises-
ta ja iäkkäiden 
sosiaali- ja 
terveyspalve-
luista annetun 
lain mukaan. 

4.2  
Toteutui.   
Palvelut järjes-
tettiin lain mu-
kaisissa mää-
räajoissa. 

Ikäihmisten 
palvelujen 
piiriin pääsyn 
odotusajat 
1.1.-
31.12.2017 
julkaistiin 
8.1.2018 

4.2 
Toteutuu 

4.2  
Toteutuu 

4.2 
ks. 4.1 

 

4.3  
Kansalliset 
palveluraken-
neindikaattorit 

4.3  
Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli 22,7 
% yli 75 –
vuotiaista (sis. 
säännöllisen 
kotihoidon 
palvelusete-
liasiakkaat). 

4.3 
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen suo-
situsten mu-
kainen. 

4.3  
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen suo-
situsten mu-
kainen. 

4.3 
Asiakas ohjataan ensisi-
jaisesti ns. normaalipal-
velujen piiriin ennen 
erityispalveluihin kuulu-
via vanhuspalveluja.  

Vanhuspalvelujen piiriin 
asiakkaat tulevat aina 
asiakasohjauksen kaut-
ta. 

4.4  
Asiakastyyty-
väisyyskysely 

4.4  
Keskitettyä 
asiakaspa-
lautekyselyä ei 
organisaatios-
sa tehty, mutta 
asiakkaiden 

4.4 
Vanhuspal-
veluista on 
hyvä asia-
kaskokemus 
90 %:lla käyt-

4.4  
Toteutuu 

4.4 
Asiakkaalle myönnetty 
palveluaika toteutuu. 

Asiakastyytyväisyyden 
arvioinnissa hyödynne-
tään organisaatiossa 
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välittömiin 
palautteisiin 
reagoitiin välit-
tömästi sekä 
tehtiin tarvitta-
vat kehittämis-
toimenpiteet 
palautteiden 
perusteella 

HaiPro –
ilmoituksia 
1 134 kpl 

täjistä 

 

 

käytössä olevia järjes-
telmiä. 

Suoriin palautteisiin 
vastataan välittömästi. 

 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

5. 
Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

5.1  5.1  5.1  
Henkilostö-
rakenne 
vastaa palve-
lutarvetta 

 
 
 
 
 
5.2. Vakans-
sien täyttöas-
te 100 % 

5.1  
Henkilostö-
rakenne 
vastaa palve-
lutarvetta 

 
 
 
 
 
5.2. Vakans-
sien täyttöas-
te 100 % 

5.1  
Kotihoidon resurssipoo-
lin vakinaistaminen ja 
laajentaminen koko 
kotihoidon vastuualueel-
le. 

Täydennyskoulutuksiin 
osallistumisen mahdol-
listaminen. 

5.2. Rekrytoidaan avoi-
miin vakansseihin tarvit-
tavat työntekijät. 

6.  
Tuemme johta-
mista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

6.1  
Kehitys-
keskustelut   
%-osuus yli    
1 v. kestävissä 
palvelussuh-
teissa 

6.1.  
Kehityskes-
kustelut toteu-
tuivat 75 – 100 
% 

 

6.1  
Kehityskes-
kustelut to-
teutuivat 75 – 
100 % 
 

6.1  
Toteutumis-
prosentti 90 
– 100 % 

6.1 
Kehityskeskustelut to-
teutetaan suunnitellusti. 

6.2 Johtamisjärjestelmä 
on kuvattu ja se toimii 
käytännössä. 

7.  
Uuden sairaalan 
ja maakunta/sote 
-uudistuksen 
muutosten, orga-
nisaatiorakenteen 
ja talouden val-
mistelun toteutus 

7.1  
Toimiva muu-
tosjohtaminen 
toiminnan 
kaikilla tasoilla 

 

7.1 
 

 

7.1 
Tulosalueelta 
tuetaan ja 
mahdolliste-
taan muutos-
ten eteen-
päinviemistä 
ja toteutta-
mista käy-
tännössä.    

7.1  
Uudet toimin-
tatavat ovat 
käytössä 

7.1 
Osallistutaan muutosten 
valmistelutyöryhmiin. 
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8.  
Johdamme henki-
löstön hyvinvoin-
tia ja kehitämme 
osaamista 

 

 

8.1  
Sairauspois-
saolot 
pvä/HTV 

8.1  
n. 17,6 
tpv/HTV 

Työntekijöiden 
työkykyä tue-
taan yhteis-
työssä henki-
löstöpalvelujen 
ja työterveys-
huollon kans-
sa. 

Varhaisen 
puuttumisen 
malli oli käy-
tössä 

8.1 
< 15 tpv/ 
HTV 

8.1  
< 10 tpv/HTV 

8.1 
Noudatetaan kaikilla 
esimiestasoilla varhai-
sen- ja tehostetun tuen 
mallien aktiivista käyt-
töä.   

 

8.2  
Täydennys-
koulutus pv/hlö 

8.2  
Tulosalueelta 
on osallistuttu 
mahdollisuuk-
sien mukaan 
täydennyskou-
lutuksiin.  To-
teuma on noin 
1,3 tp/htv 

8.2 
3-5 pv / hlö 

8.2  
>3-5 pv/hlö 

8.2 
Täydennyskoulutuksiin 
osallistumisen mahdol-
listaminen. 

 

8.3  
Varhemaksu-
jen osuus-% 
henkilöstö-
kuluista 

8.3   
 

8.3  
Laskeva 
trendi 

 

8.3 
 

8.3  
Työhyvinvointityö 

8.4  
Työyhteisön 
ilmapiiriosio 
työhyvinvointi-
kyselyssä 

8.4  
Tarkastelujak-
solla ei Kai-
nuun sotessa 
ole toteutettu 
erillistä työhy-
vinvointi-
kyselyä, mutta 
työilmapiiriin 
kiinnitetään 
jatkuvasti 
huomiota ja 
tulosalueelta 
on osallistuttu 
organisaatios-
sa meneillään 
oleviin työhy-
vinvointia ke-
hittäviin hank-
keisiin 

8.4 
Työhyvin-
vointikyselyn 
ilmapiiriosion 
tulokset pa-
ranevat 

8.4  
Työhyvin-
vointikyselyn 
ilmapiiriosion 
tulokset pa-
ranevat 

8.4 
Kaikissa työyhteisöissä 
tehdään kyselyn tulos-
ten pohjalta työhyvin-
voinnin parantamisen 
suunnitelma. 
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Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

9.  
Johdamme palve-
luiden tehokasta 
ja vaikuttavaa 
järjestämistä sekä 
tuottamista asia-
kas- ja prosessi-
tiedon avulla 

 

9.1  
Johdon kat-
selmukset 

9.1  
Johdon kat-
selmukset 
eivät toteutu-
neet. 

Johtamisessa 
hyödynnettiin 
käytettävissä 
olevaa tutkit-
tua tietoa mm. 
THL:n, NHG:n 
tulokset 

9.1  
Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 
100 % 

9.1.  
Johdon kat-
selmukset 
toteutuvat 
100 % 

9.1  
Johdonkatselmus käy-
tänteiden uudistaminen 
osana koko sote organi-
saation laadunhallinta-
järjestelmän (ISO 
9001:2015) uudistamista  

9.2  
Johtamisen 
sisäinen arvi-
ointi 

 

9.2  
Kainuun soten 
aikataulujen 
mukaisesti ei 
ollut suunni-
telmissa 

9.2 
Toteutuu 
organisaation 
suunnitelmi-
en mukaises-
ti 

9.2  
Toteutuu 

9.2 
Toteutetaan keskitetysti 
organisaation suunni-
telmien ja aikataulujen 
mukaisesti. 
 

9.3  
Paljon palvelu-
ja käyttävien 
asiakkaiden 
tunnistaminen 

9.3  9.3  
Tunnistetaan 
mm. asia-
kasohjauk-
sessa paljon 
palvelua 
käyttävät 
asiakkaat. 

9.3  
 

9.3  
Käytetään Chainanalytis 
palvelutarpeen arvionti-
sovellusta. 

10.  
Kehitämme asi-
akkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
hoito- ja palvelu-
prosessiinsa 

 

10.1  
Asiakas- ja 
hoitosuunni-
telmat on tehty 
100 % ja päivi-
tetty asiakkai-
den palvelu-
tarpeiden ja 
omavalvonta-
suunnitelmien 
pohjalta 

10.1  
Asiakkaat ovat 
osallistuneet 
mahdollisuuk-
sien mukaan 
itseään koske-
vien suunni-
telmien tekoon 
mm. asiakas 
itse asettaa 
oman kuntou-
tumistavoit-
teen, jota pal-
veluilla tuetaan 

 

10.1  
Toteutuu 

10.1  
Toteutuu 

10.1   
Asiakas- ja hoitosuunni-
telmat laaditaan asiak-
kaan osallisuutta tukien. 

11.  
Johdamme hoito- 
ja palveluketjuja 
asiakaslähtöisesti 

11.1  
Toimivat hoito- 
ja palveluketjut 

11.1 
Yhteistyötä 
tehtiin edel-
leen lukuisissa 

11.1  
Toteutuu 

11.1  
Toteutuu 

11.1  
Johtamisessa hyödyn-
netään tutkittua tietoa ja 



123 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

integroituna ko-
konaisuutena läpi 
organisaation 

(Lean). eri työryhmis-
sä yli tu-
losaluerajojen 
hoito- ja palve-
luketjujen 
suunnittelussa 
ja toteutukses-
sa (mm. Uusi 
sairaala työ-
ryhmät). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lean – toimintamallia. 

Keskeiset hoito- ja pal-
veluketjut kuvataan, 
päivitetään ja johdetaan 
organisaatiossa määri-
teltyjen tavoitteiden mu-
kaisesti. 

 Sisäiset arvi-
oinnit toteutet-
tiin Kainuun 
soten keskitet-
tyjen aikatau-
lujen mukai-
sesti. 

 

Toteutuu 

 

Toteutuu Toteutetaan keskitetysti 
organisaation suunni-
telmien ja aikataulujen 
mukaisesti. 

12.  
Uudistamme pal-
veluita saatavuu-
den, saavutetta-
vuuden ja korke-
an laadun varmis-
tamiseksi sote- ja 
maakuntalain 
mukaisesti 

12.1  
Palveluraken-
ne indikaattorit 

 

12.1  
Asiakkaiden 
ohjaus sekä 
asiakkaiden 
tarkoituksen-
mukaiset pal-
velut järjestet-
tiin lain mukai-
sissa määrä-
ajoissa. 

Palveluraken-
ne oli kotihoi-
topainotteinen 

Pitkäaikaisten 
laitospaikkojen 
vähentäminen 
jatkui edelleen. 

12.1  
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen mu-
kainen 

12.1  
Palvelura-
kenne on 
kansallisten 
ohjausasia-
kirjojen mu-
kainen 

 12.1 
Toimitaan kansallisten 
ohjausasiakirjojen aset-
tamien tavoitteiden mu-
kaisesti, ks. laatusuosi-
tus. 

12.2  
Omavalvon-
nan ja etukä-
teisvalvonnan 
kehittäminen 

12.2  
 

12.2  
Toteutuu 

12.2  
Toteutuu 

12.2  
Omavalvonta suunni-
telmat ja laatukäsikirjat 
päivitetään. 

12.3  
Potilas- ja 
asiakasturval-
lisuus (Haipro, 
Tuku) 

Haipro= haitta-
tapahtumat 

Tuku = turval-
lisuuskulttuuri 

12.3  
 

12.3  
Suunnitelma 
kansallisen 
potilas ja 
asiakas stra-
tegian tavoit-
teiden saa-
vuttamiseksi 
on laadittu 
organisaatio 
tasolla. 

12.3  
 

12.3 
Toteutetaan organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti. 

Potilas- ja asiakasturval-
lisuuden haittatapahtu-
mat on käsitelty ja kehit-
tämistoimenpiteet on 
laadittu. 
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Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

13.  
Toteutamme toi-
mintamme talo-
usarvion puitteis-
sa 

 

13.1 
Talousarvio ja 
tilinpäätös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1  
Asiakasmak-
sujen alenta-
misia oli 
myönnetty 161 
asiakkaalle.  
Niiden kustan-
nusvaikutus 
tulokertymää 
alentavasti oli 
noin 214 700 
€. 

Tilikauden 
toimintakulujen 
toteumapro-
sentti oli 99,4 
%.  Tilinpää-
töksen loppu-
summa oli 0,8 
% pienempi 
kuin käyttö-
suunnitelmas-
sa 

13.1  
Talousarvio 
toteutuu 
suunnitellusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1  
Talousarvio 
toteutuu 
suunnitellusti 

 

  

13.1  
Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostumista. 

14.  
Järjestämme pal-
velut kustannus-
tehokkaasti 

 

 

 

14.1  
Sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon tarvevaki-
oidut menot 
keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa 
€/asukas. 

14.1  
Kustannus oli 
701 €/asukas 
eli 10 edullisin 
keskisuurten 
kuntien vertai-
lussa (Lähde: 
Kuntaliitto 2016) 

14.1  
Kustannus-
ten vertailu 
tapahtuu 
tuolloin käy-
tettävissä 
olevien indi-
kaattoreiden 
mukaisesti 

14.1  
Kustannus-
ten vertailu 
tapahtuu 
tuolloin käy-
tettävissä 
olevien indi-
kaattoreiden 
mukaisesti  

14.1 
Toimintaketjujen tehos-
taminen ja kustannustie-
toisuuden lisääminen. 
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VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ              
1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus 

ja ostopalvelut
Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 17 099 -0,4 17 699 3,5 17 265 18 232 5,6 18 597 18 969 19 348
   Myyntituotot 1 452 -8,2 1 611 11,0 1 531 1 518 -0,8 1 548 1 579 1 611
   Maksutuotot 14 618 1,6 14 616 0,0 14 616 15 325 4,9 15 632 15 944 16 263
   Tuet ja avustukset 73 386,7 73 0,0 108 0 -100,0 0 0 0
   Muut tuotot 956 -18,8 1 399 46,3 1 010 1 389 37,5 1 417 1 445 1 474
TOIMINTAKULUT 69 519 1,6 71 748 3,2 70 639 72 298 2,3 73 744 75 219 76 723
        Palkat ja palkkiot 30 705 4,1 31 375 2,2 31 754 32 651 2,8 33 304 33 970 34 650
        Henkilösivukulut 8 236 -4,1 8 483 3,0 8 077 8 055 -0,3 8 216 8 380 8 548
   Henkilöstökulut 38 941 2,2 39 858 2,4 39 832 40 706 2,2 41 520 42 351 43 198
       Asiakaspalvelujen ostot 9 282 3,2 10 218 10,1 9 325 9 638 3,4 9 831 10 027 10 228
       Muut palvelujen ostot 8 779 -8,3 8 713 -0,8 8 869 8 866 0,0 9 043 9 224 9 409
   Palvelujen ostot yhteensä 18 061 -2,8 18 931 4,8 18 194 18 504 1,7 18 874 19 252 19 637
   Aineet ja tavarat 1 638 -8,0 1 903 16,2 1 630 1 735 6,4 1 770 1 805 1 841
   Avustukset 7 228 13,1 7 278 0,7 7 300 7 635 4,6 7 788 7 943 8 102
   Vuokrat 3 580 1,6 3 678 2,7 3 608 3 638 0,8 3 711 3 785 3 861
   Muut kulut 71 -13,4 100 40,8 75 80 6,7 82 83 85
TOIMINTAKATE -52 420 2,2 -54 049 3,1 -53 374 -54 066 1,3 -55 147 -56 250 -57 375
   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
VUOSIKATE -52 420 2,2 -54 049 3,1 -53 374 -54 066 1,3 -55 147 -56 250 -57 375
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -292 14,5 -306 4,8 -306 -275 -10,1 -281 -286 -292
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -52 712 2,3 -54 355 3,1 -53 680 -54 341 1,2 -55 428 -56 536 -57 667
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -52 712 2,3 -54 355 3,1 -53 680 -54 341 1,2 -55 428 -56 536 -57 667

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18

 
 
 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TA2018 tavoi-
te 

TA 2019 

Asukas, asiakas      

Palvelutarpeen 
arviointi lain mu-
kaan 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutui 

 

Toteutuu 

 

Toteutuu 

 

Palvelutakuu lain 
mukaan 

Toteutui Toteutui Toteutui Toteutuu Toteutuu 

Asiakastyytyväi-
syyskysely 

Asiakastyyty-
väisyyskyselyä 
ei ole toteutet-
tu, mutta asi-
akkaiden suo-
riin palauttei-
siin on vastattu 
välittömästi 

Asiakastyyty-
väisyyskyselyä 
ei ole toteutet-
tu, mutta asi-
akkaiden suo-
riin palauttei-
siin on vastattu 
välittömästi 

Asiakastyyty-
väisyys-
kyselyä ei ole 
toteutettu, 
mutta asiak-
kaiden suo-
riin palauttei-
siin on vas-
tattu välittö-
mästi 

Toteutuu Organisaation 
suunnitelmien ja 
aikataulujen mu-
kaisesti. 

Palvelusetelin 
käyttöaste 

Kotihoito: 343 Kotihoito: 366 Kotihoito: 460 Kotihoito: 500 Kotihoito: 550 

Ymp.vrk 118 Ymp.vrk 105 Ymp.vrk 112 Ymp.vrk 150 Ymp.vrk 170 
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Asiakkaiden yh-
teydenotot sosiaa-
li- ja potilasasia-
mieheen 

Sosiaa-
liasiamies 32 

Sosiaa-
liasiamies 24 

Sosiaa-
liasiamies 37 

Sosiaa-
liasiamies < 20 

Sosiaaliasiamies < 
20 

Poti-
lasasiamies 33 

Poti-
lasasiamies 25 

Poti-
lasasiamies 
56 

Poti-
lasasiamies < 
25 

Potilasasiamies < 
20 

Palvelurakennein-
dikaattorit 

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli n. 
17,7 % 

 

Säännöllisen 
kotihoidon 
palveluja sai 
23,1 % kainuu-
laisista 

 

Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä oli 
22,7 % yli 75-
vuotiaista 
(sis. kotihoi-
don palve-
luseteliasiak-
kaat) 

 

Palveluraken-
neindikaattorit 
vastaavat val-
takunnallisen 
laatusuosituk-
sen (Laa-
tusuositus 
hyvän ikään-
tymisen tur-
vaamiseksi ja 
palvelujen 
parantamiseksi 
2017-2019, 
STM) mukaista 
palveluraken-
netta. 

Palveluraken-
ne on kotihoi-
topainotteinen; 
yli 75-
vuotiaista vä-
hintään 94 % 
asuu koto-
naan. 

 

Palvelurakennein-
dikaattorit vastaa-
vat valtakunnalli-
sen laatusuosituk-
sen (Laatusuositus 
hyvän ikääntymi-
sen turvaamiseksi 
ja palvelujen pa-
rantamiseksi 2017 
-2019, STM) mu-
kaista palvelura-
kennetta. 

 

Palvelurakenne on 
kotihoitopainottei-
nen; yli 75-
vuotiaista vähin-
tään 94 % asuu 
kotonaan.  

Säännöllisten koti-
hoidon palvelujen 
piirissä 12–13 % 
yli 75 vuotiaista 

Omaishoidon 
tuen piirissä oli 
n. 7,9 % 

Omaishoidon 
tuen piirissä oli 
8,8 % 75 –
vuotta täyttä-
neistä 

Omaishoidon 
tuen piirissä 
oli 7,6 % 75 –
vuotta täyttä-
neistä 

 Omaishoidon tuen 
piirissä on 7,5 % 
75- vuotta täyttä-
neistä. 

Ympärivuoro-
kautisten paik-
kojen jakauma 
oli 9,3 %:lle 75 
vuotta täyttä-
neistä (laitos-
hoito 1,7 %, 
tehostettu pal-
veluasuminen 
7,6 %) 

Ympärivuoro-
kautisten paik-
kojen jakauma 
oli 8,99 % suh-
teessa 75 vuot-
ta täyttäneisiin 
(laitoshoito 
1,34 %, tehos-
tettu palvelu-
asuminen 7,65 
%) 

Ympärivuo-
rokautisten 
paikkojen 
jakauma oli 
8,5 %, josta 
laitoshoitoa 
0,7 %, tehos-
tettu palvelu-
asumista 7,8 
% 

Ympärivuoro-
kautisten paik-
kojen jakauma 
on noin 6 %, 
josta laitoshoi-
toa on 0,5 % 
suhteessa 75 
vuotta täyttä-
neisiin. 

Ympärivuoro-
kautisten paikko-
jen jakauma on 
noin 6 %, josta 
laitoshoitoa on 0,5 
% suhteessa 75 
vuotta täyttänei-
siin. 

  Ostojen suhde 
omiin hoito-
paikkoihin te-

Ostojen suh-
de omiin 
hoitopaikkoi-

 Ostojen suhde 
omiin hoitopaik-
koihin tehostetus-
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hostetussa 
palveluasumi-
sessa oli 50 %. 

hin tehoste-
tussa palve-
luasumisessa 
oli 46 % / 54 
% 

sa palveluasumi-
sessa 48 % / 52 % 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 ta-
voite 

TA 2019 

Sairauspoissaolo-
jen kehitys 
(tpv/HTV) 

19 - 20 18,9 n. 17,6 <12,0 pvä/ 
HTV 

< 12,0 pvä / HTV 

Turvallisuuskult-
tuurikyselyn, esi-
miestuki >4 

4,0 – 4,2 

 

 Ei ole tehty >4,5 >4,5 

Työhyvinvointiky-
selyn kehitys 

Ei ole tehty ka 3,5 Ei ole tehty >4,5 >4,0 

Täydennyskoulu-
tus 

2,7 tpv/hlö n. 2 tpv/hlö 

 

n. 1,3 tpv/hlö > 3-5 tpv/hlö/v >3-5 tpv /hlö/v 

Varhe-maksujen 
osuus-% henkilös-
tökuluista 

 

     

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 ta-
voite 

TA 2019 

Johdon katsel-
musten toteutumi-
nen 

Ei toteutunut Toteutui 100 % Ei toteutunut Toteutuu  Toteutuu suunni-
telmien mukaisesti 

Kehityskeskustelut  
% osuus yli 1 v. 
kestävistä palve-
lussuhteista 

70 – 100 % 75 – 100 % 75 – 100 % 85 – 100 % 90 – 100 % 

Tietotarpeet Erilaiset rapor-
tit ja selvitykset 
tehtiin määrä-
aikaan men-
nessä 

Tunnistetaan Tunnistettu 

Hyödynnetty 
vertaiskehit-
tämisestä ja 
Rai-
ohjelmasta 
saatua tietoa 
sekä muita 
toimintaa 
kuvaavia 
tietoja. 

Tietotarpeet 

Tunnistetaan Tunnistettu 

Hyödynnetään 
vertaiskehittämi-
sestä ja Rai-
ohjelmasta saatua 
tietoa sekä muita 
toimintaa kuvaavia 
tietoja. 
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tunnistettiin 
osittain mm. 
NHG:n ver-
taiskehittämi-
sen tulosten 
avulla 

Tietotarpeet tun-
nistetaan osittain 
mm. NHG:n ver-
taiskehittämisen 
tulosten avulla. 

Vuosittain kehitet-
tävät palvelu- ja 
hoitoketjut 

Tulos- ja vas-
tuualueiden 
ylimenevien 
hoito- ja palve-
luketjujen toi-
mivuutta työs-
tettiin yhdessä 
eri tulosaluei-
den kanssa 

Toteutui Tulos- ja 
vastuualuei-
den ylimene-
vien hoito- ja 
palveluketju-
jen toimivuut-
ta työstetty 
yhdessä eri 
tulosalueiden 
kanssa.  
Osallistuttu 
Uusi sairaala 
–
toimintamallin 
työryhmiin 

 Tulos- ja vastuu-
alueiden ylimene-
vien hoito- ja pal-
veluketjujen toimi-
vuutta työstetään 
yhdessä eri tulos-
alueiden kanssa. 
Osallistutaan Uusi 
sairaala -
toimintamallin 
työryhmiin. 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 ta-
voite 

TA 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

kasvu - %  kasvu - %  kasvu - %  kasvu - %  kasvu n. 2- 3 %  

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
tarvevakioidut 
menot suurten ja 
keskisuurten kun-
tien vertailussa 
€/asukas 

Vertailussa 7 Kustannus oli 
701 €/asukas 
eli 10 edullisin  

 Vertailussa 
kuuden par-
haan joukossa 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Yleistä  

Kainuun soten vanhuspalvelut ovat saatavuudeltaan pääsääntöisesti lähipalveluja. Tulosalueen 

tavoitteena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin 

palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. 

Vuoden 2019 aikana selvitetään tuottamisen ja järjestämisen erottamista osana maakunta- ja 

sote uudistuksen valmistelua.  

Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asiakkaiden toiminta kykyä, aktiivisuutta ja osallisuutta 

sekä omatoimisuutta, mutta turvata myös hyvä hoiva- ja hoito elämän loppuvaiheessa. Tavoit-
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teena on myös se, että palvelutarjontaa koskevat toimintalinjaukset ja periaatteet kohtelevat 

kainuulaisia ikäihmisiä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikunnasta ja asuinpaikasta 

riippumatta. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen se-

kä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon. 

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kyse koko väestörakenteen muutoksesta. En-

nusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaim-

min. Väestönkehitys eri maan osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin 

alueisiin. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että suurin osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä 

sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan he elävät arkeaan itsenäisesti. Kainuussa säännöllisten van-

huspalvelujen piiriin kuuluu noin 20 % yli 75-vuotiaista.  

Toki ikärakenteen muutoksesta johtuen tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arvi-

ointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään 

henkilön omaa osallisuutta pois sulkematta kuitenkaan ihmisen omaa vastuuta. Iäkäs ihminen 

on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija. 

Vuoden 2019 aikana vanhuspalveluissa jatketaan edelleen sekä palvelurakenteen selkiyttämis-

tä että toimintojen sisällöllistä kehittämistä. Tulosalueella tehdään tiivistä yhteistyötä muiden 

tulosalueiden kanssa sekä edesautetaan osaltaan uusi sairaala toimenpide – ohjelmaan kirjat-

tujen tavoitteiden toteuttamista. Lisäksi tulosalueella valmistaudutaan tuleviin lainsäädännön 

tuomiin muutoksiin mm. asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönoton osalta 

sekä osallistutaan Kainuun maakunta- ja sote uudistuksen valmisteluun. 

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tulosalueen kanssa jatketaan edelleen yhteistyötä lääkä-

ripalvelujen turvaamiseksi vanhuspalvelujen tulosalueen asiakkaille. Lääkäripalvelujen ja ge-

riatrisen asiantuntemuksen järjestäminen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaille 

vähentää päivystyspalveluiden käyttöä ja asiakkaiden tarpeettomia siirtoja eri hoitopaikkojen 

välillä (ELSE-tutkimus, Kuntaliitto 2016, julkaisu nro 6).  

 
Kotona asumista tukevat palvelut – vastuualue 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidon säännöllisestä hoito- ja 

hoivapalvelusta, sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista sekä tilapäisestä sairaanhoidosta 

tai asiakkaan tarvitsemasta lyhytaikaisesta kotipalvelusta sekä ennaltaehkäisevistä palveluista, 

joita ovat muistineuvola ja hyvinvointia tukeva toiminta. Kotihoidon palvelut alkavat pääsääntöi-

sesti arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja tuetaan hänen voima-

varojaan oman verkoston turvin niin, että pitkäaikaista palveluntarvetta voidaan mahdollisuuk-
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sien mukaan vähentää, jopa estää. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen 

hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen 

asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. 

Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää myös rakenteiden muuttamista yhä edelleen kotihoi-

topainotteisemmaksi. Tavoitteena on, että yli 75 vuotiaista vähintään 94 %, yli 80 vuotiaista 

vähintään 93 % ja yli 85 vuotiaista vähintään 92 % asuu kotonaan. 

Iäkkäillä ihmisillä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaistaan 

hyvää elämää omissa yhteisöissään, johon olennaisena kuluu itsemääräämisoikeus ja toimivan 

arjen turvaaminen. Iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimi-

ja. (STM, Laatusuositus, Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

2017–2019, julkaisuja 2017:6). 

Kotihoito on harkinnanvaraista henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sai-

raudenhoitoa, joka perustuu yhteistyöhön vanhuksen lähiverkoston kanssa. Kotihoidon tavoite-

taso on 12,0 – 13,0 % suhteessa 75 - vuotta täyttäneisiin. 

Vuonna 2019 tavoitteena on parantaa kotihoidon tuottavuutta/vaikuttavuutta. Kysynnän kasva-

essa on lähes nykyresursseilla pystyttävä hoitamaan yhä enemmän asiakkaita kotiin heikentä-

mättä / kehittämällä palvelujen sisältöä ja laatua. Asiakkaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

vahvistamiseksi kokeillaan ns. asiakkaan unelmatunnin käyttöönottoa, jolloin asiakasta tuetaan 

toteuttamaan omia itsensä toteuttamisen tarpeita kerran kuukaudessa. 

Toiminnassa on edelleen kehitettävä ja laajennettava kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän 

hyödyntämistä. Tällä tavoitellaan välittömän työajan toteutumista vähintään 60 %:iin hyödyn-

tämällä NHG:n kotihoidon vertaiskehittämisen (ns.benchmarking) tuloksia. Vertaisarvioinnin 

avulla tuetaan kotihoidon muutoksen läpivientiä ja saadaan konkreettista tietoa kotihoidon vaih-

toehtoisista toimintamalleista, resursoinnista ja laadusta. RAI -tietoa hyödynnetään ottamalla 

käyttöön ns. riskityökalu, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen asiakkaan toimintakyvyn 

laskuun ja niihin tekijöihin, jota lisäävät riskiä joutua ympärivuorokautiseen hoitoon. 

Ikäihmisen kuntouttavan päivätoiminnan sekä muistihoitajien työkäytäntöjen kehittäminen jat-

kuu. Päivätoiminnan sisältöä tehdään läpinäkyväksi mm. viikko-ohjelmien julkaisemisella asi-

akkaille. Hyvinvointia tukeva toiminta -kartoitus tarjotaan vuonna 2019 75 -vuotta täyttäneille 

kuntalaisille, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Asiakkaiden lääkehoito toteutetaan 
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mahdollisuuksien mukaan apteekin annosjakelupalveluna, jos asiakas ei itse suoriudu lääke-

hoidostaan ja tarvitsee siihen ammatillista tukea. 

Resurssipooli ja kotitushoitajamalli laajenevat asteittain kaikkiin kotihoidon toimintayksiköihin. 

Sairaanhoitajan rooli ammatillisena asiantuntijana asiakkaan hoidon suunnittelussa ja arvioin-

nissa korostuu ja heidän työpanostaan tarvitaan myös illassa ja viikonlopussa. Lisäksi kaikki 

työntekijät koulutetaan akuutin tilanteen toimintamalliin. 

Vuonna 2019 jatketaan moniammatillisen osaamisen vahvistamista ja vakanssien vapautuessa 

mm. eläkkeelle jäämisen myötä, tarkastetaan ammattirakenne vastaamaan kotihoidon muuttu-

neita työtehtäviä. Kotona asumisen mahdollistaminen tarvitsee myös lääkärin työpanoksen 

varmistamisen jokaisen kotihoidon yksikön käyttöön. 

Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaativat myös teknologisten työvälineiden (mm. 

sähkölukot, etäyhteydet) ja asiakkaan toimintakyvyn hyödyntämistä mahdollistavien teknologis-

ten välineiden (mm. lääkeannostelijat, kodin turva järjestelmät, paikannus) suunnitelmallista 

käyttöönottoa sekä hyödyntämistä. 

Palvelukortteli- ja välimuotoisia asumisratkaisuja selvitellään yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa. Palvelukorttelien ja palvelutarjonnan monipuolistaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä 

kuntien, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Jokaisessa kunnassa kotihoidon toimitilat 

on keskitetty tiettyyn paikkaan, ns. kotihoitokeskukseen. Toimitilojen remontit toteutuvat kuntien 

saneeraus- ja remonttiaikataulun mukaisessa aikataulussa. 

  

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut - vastuualue 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut - vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toimintana 

tuotetusta tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta sekä kotona asumista tukevista 

kuntouttavista lyhytaikaispaikoista.  

 

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (980/2012, 30.12.2014/1351) mukaan pitkäaikainen hoito voidaan toteuttaa laitoshoitona 

vain silloin, kun siihen on lääketieteelliset tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perus-

teet. Kainuussa tämä edellyttää laitospaikkojen vähentämistä edelleen ja sen myötä henkilöstö-

resurssien tasaamista ja vahvistamista sekä hoitokotien (erityisesti kotona asumista tukevien 

lyhytaikaishoitoyksiköiden) että kotihoidon kesken.  
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Hoivayksiköiden kotona asumista tukevia kuntouttavia lyhytaikaispaikkoja lisätään tavoitteiden 

mukaisesti vanhuspalvelujen kotihoitopainotteisuuden vuoksi.  Lyhytaikaispaikkojen lisäämisel-

lä tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja mahdollistetaan omaishoitajien lakisääteisten vapai-

den järjestäminen (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantami-

seksi 2017- 2019, STM). 

 
Ympärivuorokautisten paikkojen tavoitetaso vuodelle 2019 on tehostetussa palveluasumisessa 

n. 6 % ja laitoshoidossa 0,5 % 75 vuotta täyttäneisiin suhteutettuna. Lähtökohtana ympärivuo-

rokautisiin palveluihin siirtymisessä on se, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut tukipal-

veluineen on käytetty ja asiakkaan palveluntarve on kartoitettu ja arvioitu. Asukkailla on lähtö-

kohtaisesti mahdollisuus asua hoitokodissa tai hoivayksikössä elämänsä loppuun saakka. 

 

Kaikissa yksiköissä toiminnan lähtökohtana on asiakkaan osallisuuden lisääminen sekä mie-

lekkään ja aktiivisen arjen suunnittelu yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa. Yksiköis-

sä järjestetään mm. omaisten iltoja ja asukaskokouksia. Palveluja toteutetaan yksiköllisesti asi-

akkaan tarpeista lähtien hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellen. Toiminnassa korostuvat 

asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä oi-

keudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Toimitilojen kodinomaisuutta lisätään panostamalla 

asukkaiden viihtyisään asumisympäristöön.  

 

Vastuualueen painopistealueita vuodelle 2019 on toiminnan sisällön kehittäminen Lean- pro-

sessien (LeanMaster - osaamisen jakaminen) ja teknologian käytön lisäämisen avulla. Henki-

löstörakenteen monipuolistamista tehdään mahdollisuuksien mukaan. Rai- osaamisen vahvis-

taminen vastuualueen kaikilla tasoilla on tärkeää ja koulutusta osaamisen kehittämiseksi on 

suunnitteilla vuodelle 2019. Hoitotyön laadun kehittäminen ja seuranta ovat keskeisessä ase-

massa valmistautuessa tulevaan valinnanvapauteen; tähän rai- toimintakykymittari luo hyvät 

mahdollisuudet. Tavoitteellinen johtamis- ja esimiestyö ovat keskeisiä tulevan vuoden tavoittei-

ta, joihin pääsemistä pyritään tukemaan kannustamalla esimiehiä osallistumaan tarkoituksen-

mukaisiin koulutuksiin (mm. muutosjohtaminen, työhyvinvointi ja teknologian käyttöönotto hoi-

tokodeissa).  

 

Remontit toteutuvat kuntien saneeraus- ja remonttiaikataulun mukaisessa aikataulussa. Yksi-

köiden mahdollisia remonttisuunnitelmia jatketaan yhdessä kuntien kanssa.  
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Palveluohjaus ja ostopalvelut – vastuualue 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen toiminnan keskiössä ovat ikääntyneiden kuntalais-

ten ohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi. 

Laatusuositus Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM julkaisuja 

2017:6) nostaa asiakas- ja palveluohjauksen keskiöön. Hyvin toimiva asiakasohjaus on koko 

ikääntyneiden palvelujärjestelmän peruspilari. Tavoitteena asiakasohjauksessa on turvata 

ikääntyneille oikeat palvelut oikeaan aikaan ja siten ehkäistä raskaiden palvelujen tarve. Asia-

kasohjaus on toimintaa, jossa ikääntyneitä kuntalaisia neuvotaan ja ohjataan laaja-alaisesti 

asioissa, jotka askarruttavat arjessa selviytymisessä. Toiminnan tavoitteena on tukea asiak-

kaan itsenäistä kotona selviytymistä ja etsiä arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan 

kanssa. Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi puhelin- ja 

sähköposti ohjauksella, tekemällä yhteistyötä mm. järjestöjen ja kunnan eri sektoreiden kanssa 

sekä matalan kynnyksen infopisteissä. 

 

Asiakasohjauksessa toiminnan painopisteitä ovat ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edis-

täminen sekä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tukeminen. Nämä edellyttävät työntekijöiltä 

suunnitelmallista työskentelyä, kykyä neuvoa ja ohjata asiakasta sekä yhteen sovittaa, järjes-

tää ja koordinoida oikea-aikaisia palveluja eri asiakasryhmille.  Tällä tavoin pyritään takaa-

maan, että kainuulaiset vanhukset saavan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua kotikun-

nasta ja asuinpaikasta riippumatta. Palveluiden ohjauksessa ja järjestämisessä huomioidaan 

se, että palvelutakuu toteutuu lain asettamissa määräajoissa. 

Vanhuspalveluiden toimintaa täydentävät yksityiset sosiaalipalvelut ja vastuualueelta toteute-

taan valtakunnallisten valvontaohjelmien periaatteiden mukaisesti yksityisten sosiaalipalvelu-

tuottajien ohjausta, neuvontaa ja valvontaa sekä sopimuskatselmukset erillisen aikataulun mu-

kaisesti.  

 

Vuonna 2019 panostamme laatusuosituksessa Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelu-

jen parantamiseksi 2017–2019 asiakasohjaustoiminnalle asetettujen suositusten mukaiseen 

toiminnan kehittämiseen sekä perhe- ja omaishoidon kehittämiseen.  Asiakasohjaustoiminnan 

keskiössä on puhelinneuvonnan ja -ohjauksen keskittäminen ja kehittäminen sekä osaamisen 

kehittäminen RAI mittareiden ja -arviointitiedon avulla palveluntarpeenarvioinnissa, palvelujen 

koordinoinnissa ja järjestämisessä sekä johtamisessa. Omatyöntekijätyöskentelyllä pyrimme 

omaishoitoperheiden yksilöllisten tuen tarpeiden tunnistamiseen ja yksilöllisten ratkaisujen löy-

tämiseen ja kehittämiseen omaishoidon tukemiseksi. Toimintakaudella tuemme asiakkaiden 
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valinnanvapautta ja osallisuutta laajentamalla ja monipuolistamalla palvelusetelin käyttömah-

dollisuuksia.  

 

4.7. Ympäristöterveydenhuolto 

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen  

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 
 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  
uudistuminen 

 

 

Johtaminen ja 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Talous 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

Arvot 

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 
JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIK-
KA 

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

TASAPAINOINEN TALOUS 
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Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

 

  

Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

1. Tarjoamme 
asiakkaille tar-
peen mukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti. (Asiak-
kaat ovat tyyty-
väisiä saamiinsa 
palveluihin) 

1.1 Valvonta-
suunnitelman 
toteutuminen 
valtakunnalli-
seen suosituk-
seen nähden 

 

1.1 Suunnitel-
mallisen val-
vonnan to-
teuma 66 % 
omaan ja 21 % 
valtakunnalli-
seen tavoit-
teeseen näh-
den 

1.1.   100 % 
 
 

1.1   100 % 
 

 

1.1 Toiminnan kohden-
taminen tärkeimpiin osa-
alueisiin riskinarvioinnin 
ja suunnitelmallisuuden 
avulla 

1.2 Praktikko-
resurssien 
täyttöaste 

1.2 Praktikoille 
saatu sijaisia 
tarvittaessa 

1.2 Praktik-
kovirkojen 
täyttöaste 
100 % 

1.2 Praktik-
kovirkojen 
täyttöaste 
100 % 

1.2 Rekrytoinnin onnis-
tuminen 

1.3 Laborato-
riopalvelut 
järjestetty 

1.3 Saatu riit-
tävät laborato-
riopalvelut 

1.3 Asiak-
kaan kannal-
ta riittävät 
palvelut 

1.3 Asiak-
kaan kannal-
ta riittävät 
palvelut 

1.3 Yhteistoiminta palve-
luja tuottavan laboratori-
on kanssa 

1.4 Asiakasko-
kemus 

1.4  1.4 Asiakas-
kokemuksen 
seuranta ja 
kehittäminen 

 

1.4 Monipuo-
linen palaute-
järjestelmä 
käytössä 

1.4 Kattavan asiakaspa-
lautejärjestelmän kehit-
tämisessä mukana ole-
minen ja siitä tiedotta-
minen asiakkaille 

1.4 Asiakaskokemuksen 
kerääminen ja hyödyn-
täminen 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes- Mittarit/ arvi- Nykytila Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 
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tystekijät ointikriteerit (TP17)  

2 Riittävän, osaa-
van henkilöstön 
turvaaminen 

 

2.1 Virkojen ja 
toimien täyttö-
aste 

2.1  2.1 Riittävä 
henkilöstömi-
toitus 

2.1 Työmää-
rä oikein 
mitoitettu 

2.1 Työn kuormittavuu-
den seuraaminen ja 
rekrytointi avoimiin vir-
koihin 

3. Tuemme joh-
tamista ja lä-
hiesimiestyötä 

 

3.1 Kehitys-
keskustelut   
%-osuus yli    
1 v. kestävistä 
palvelussuh-
teista 

3.1 Toteutu-
misprosentti 
97 % 

3.1 Toteutu-
misprosentti 
80 – 100 %, 
koska lyhyt-
aikaisille ja 
määräaikai-
sille ei pidetä 

3.1 Toteutu-
misprosentti 
80 – 100 %, 
koska lyhyt-
aikaisille ja 
määräaikai-
sille ei pidetä 

 

3.1  Kehityskeskustelut 
toteutuvat suunnitellusti 

4. Maakunta/sote 
-uudistuksen 
muutosten, orga-
nisaatiorakenteen 
ja talouden val-
mistelun toteutus 

4.1 Muutos-
työhön osallis-
tuminen 

 

4.1 4.1 Valmiste-
lutyöhön 
osallistumi-
nen mm.  
- johtaminen 
- organisaa-
tiorakenne 
- henkilöstö-
resurssien 
kohdentami-
nen 
- yhteistyö 

 

 

4.1 Muutok-
set toteutettu 
yhteistyössä 
henkilökun-
nan kanssa 

4.1 Toimenpideohjelman 
toteuttaminen 

5. Johdamme 
henkilöstön hy-
vinvointia ja kehi-
tämme osaamista 

 

 

5.1 Sairaus-
poissaolot 
pvä/HTV 

5.1 
12 pvä/ HTV 

 

5.1 
< 12 
pvä/HTV 

 

 

5.1 <10 
pvä/HTV 

5.1 Varhaisen tuen  
-mallin aktiivinen käyttö 

5.1 Työyhteisön ilmapii-
rin kehittäminen 

5.2 Työyhtei-
sön ilmapiiri-
osio työhyvin-
vointikyselyssä 
(mitataan paril-
lisina vuosina) 

5.2 Työhyvin-
vointiohjelma 
laadittu 

5.2 Tulos > 4 
(0–5) 

5.2 Tulos > 4 
(0–5) 

5.2 Työhyvinvointi-
kyselyn palautteen käsit-
tely 

 

5.3 Täyden-
nyskoulutus 
pv/hlö 

5.3   5 pv/hlö 5.3  
>5 pv/hlö 

5.3   >5 
pv/hlö 

5.3 Täydennyskoulutuk-
sen suunnittelu kehitys-
keskustelujen pohjalta ja 
koulutusten kirjaaminen 
HRM-järjestelmään 
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Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointikriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

6. Johdamme 
palveluiden teho-
kasta ja vaikutta-
vaa järjestämistä 
sekä tuottamista 
asiakas- ja pro-
sessitiedon avulla 

 

6.1 Asiakas-
kokemus 

6.1 Palautteet 
on kerätty ja 
käsitelty 

6.1 Jatketaan 
asiakasko-
kemuksen 
keräämistä ja 
hyödyntämis-
tä eri mene-
telmillä 

6.1 Asiakas-
kokemusten 
perusteella 
palvelut muo-
toiltu vaikut-
tavammiksi 
ja luotetta-
vammaksi 

6.1 Asiakaspalautteiden 
kerääminen ja käsittely 

6.2 Tietotar-
peet 

 

6.2  Johdon 
työpöytä käy-
tössä 

6.2 Johdon 
työpöydän 
käyttö 

6.2 Tiedolla 
johtaminen 
on johtamis-
prosessien 
ydin 

6.2 Tiedolla johtamisen 
kehittäminen 

6.3 Johdon 
katselmusten 
toteutuminen 

6.3 Ei toteutet-
tu 

6.3 Johdon 
katselmukset 
toteutettu 

6.3 Johdon 
katselmuk-
sen toteut-
taminen 

6.3 Johdon katselmus-
käytänteen uudistami-
nen osana laadunhallin-
tajärjestelmän (ISO 
9001:2015) uudistamista 

7. Kehitämme 
asiakkaillemme 
mahdollisuuksia 
entistä aktiivi-
sempaan osallis-
tumiseen omaan 
palveluproses-
siinsa 

 

7.1 Verk-
kosivuja voi 
käyttää asia-
kaspalveluun 
(lupa- ja ilmoi-
tusasioiden 
hoitaminen) 

7.1 Verkkopal-
velujen päivit-
tämiseen osal-
listuttu.  Verk-
kopalveluja 
kehitetään 

7.1 Sähköi-
sen asioinnin 
lisääminen 

7.1 Sähköi-
nen asiointi 
luonnollinen 
osa jousta-
vaa toimintaa 

7.1 Korvataan mahdolli-
suuksien mukaan henki-
lökohtaisia kontakteja 
sähköisillä palveluilla. 
Verkkosivusto on tärkeä 
palvelu- ja yhteydenot-
tokanava 

7.2 Sähköinen 
raportointi 
onnistuu 

7.2 On osallis-
tuttu kehittä-
mistyöhön 

7.2 Tiedon-
siirto valta-
kunnallisella 
raportointijär-
jestelmällä 
käytössä 

7.2 Tiedot 
saadaan 
siirrettyä 
joustavasti 
eteenpäin 

7.2 Sähköisen rapor-
toinnin kehittäminen 
valtakunnallisten ohjei-
den mukaan 

8. Johdamme 
hoito- ja palvelu-
ketjuja asiakas-
lähtöisesti integ-
roituna kokonai-
suutena läpi or-
ganisaation 

8.1 Toimivat 
palveluketjut  

8.1  Työ aloi-
tettu 

 

 

 

8.1 Keskeiset 
palveluketjut 
määritetty ja 
kuvantami-
nen aloitettu 

 

 

8.1 Palvelu-
ketjut on 
päivitetty, 
niitä johde-
taan, katsel-
moidaan ja 
kehitetään 
järjestelmälli-
sesti 

8.1 Palveluketjujen 
säännöllinen päivittämi-
nen 

 

 

 

 8.2 Lean 
kehittämistyö-
hön osallistuttu 

8.2 Leanin 
huomioimi-
nen työyhtei-
sössä 

Lean-
johtajaval-

8.2 Lean 
työtapa käy-
tössä 

8.2 Osallistuminen or-
ganisaatio Lean-
kehittämistyöhön 
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mennuskou-
lutukseen 
osallistumi-
nen 

9. Uudistamme  
palveluita saata-
vuuden, saavutet-
tavuuden ja kor-
kean laadun var-
mistamiseksi so-
te- ja maakunta-
lain mukaisesti 

9.1 Työnjaon 
ja erikoistumi-
sen kehittämi-
nen 

9.1 Työohjeita 
päivitetty 

 

 

 

9.1 Työohjei-
ta päivitetään 
ja työnjakoa 
kehitetään 
toimivuuden 
parantami-
seksi 

9.1 Yhtenäi-
set toiminta-
tavat käytös-
sä 

 9.1 Työnjaon ja erikois-
tumisen kehittäminen 
yhteistyössä henkilöstön 
kanssa 

 
 

9.2 Asiakas-
turvallisuus 
(Haipro, Tuku) 

Haipro = hait-
tatapahtumat 

Tuku = turval-
lisuuskulttuuri 

 

9.2 Haipro-il- 
moituksia 
eläinlääkintä-
huollosta tehty 

 

9.2 Haipro-
tapahtumien 
perusteella 
suunnitellaan 
turvallisuutta 
parantavia 
toimenpiteitä 

9.2 Tuku-ky- 
selyn (2018) 
pohjalta nos-
tetaan kes-
keiset kehit-
tämiskohteet 
yhtenäisen 
turvallisuus-
kulttuurin 
edistämiseen 

9.2 Palvelut 
ovat vaikut-
tavia ja tur-
vallisia asia-
kasstrategian 
tavoitteiden 
mukaisesti 

9.2 Yhtenäi-
nen turvalli-
suuskulttuuri 
tukee asia-
kasturvalli-
suuden jat-
kuvaa paran-
tamista 

9.2 Turvallisuuden pa-
rantaminen Haipro-il- 
moitusten pohjalta 
 

9.2 Kehitetään yhtenäis-
tä turvallisuuskulttuuria  
hyödyntämällä turvalli-
suuskulttuurikyselyn 
tuloksia (kysely kolmen 
vuoden välein) 

 

 

 

  

Talous 

Yhtymätason 
strateginen 
päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Mittarit/ arvi-
ointi-kriteerit 

Nykytila 
(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

10. Toteutamme 
toimintamme ta-
lousarvion puit-
teissa 

 

10.1 Talousar-
vio ja tilinpää-
tös 

10.1 Talousar-
vion toteumaa 
on käsitelty 
vastuualuepa-
lavereissa 

10.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

 

10.1 Tilin-
päätös toteu-
tuu realisti-
sen ja palve-
lut turvaavan 
talousarvion 
mukaan 

10.1 Taloutta seurataan, 
poikkeamiin puututaan 
ja vältetään alijäämän 
muodostumista suh-
teessa talousarvioon 

11. Järjestämme 
palvelut kustan-
nustehokkaasti 

11.1 Ajan-
tasainen hin-
nasto 

11.1 Uusittu 
maksutaksa 
valmisteltu ja 
otettu käyttöön 

11.1 Lain 
mukainen 
maksullisuus 
toteutuu 100 

11.1 Lain 
mukainen 
maksullisuus 
toteutuu 100 

11.1 Maksutaksojen 
päivittäminen säännölli-
sesti huomioiden lain-
säädännön perusteet 
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1.1.2018 alka-
en 

%:sti %:sti maksulle 

 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  
YHTEENSÄ                  1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 
Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   

Muutos-% 
TP-17/TP-

16
Ennuste 

2018 TA 2019

Muutos % 
TA-19/Enn -

18 TS 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT 438 23,7 420 -4,1 450 425 -5,6 434 442 451
   Myyntituotot 215 0,5 219 1,9 219 209 -4,6 213 217 222
   Maksutuotot 223 60,4 200 -10,3 230 215 -6,5 219 224 228
   Tuet ja avustukset 0 -100,0 1 0,0 1 1 0,0 1 1 1
   Muut tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TOIMINTAKULUT 2 386 0,6 2 424 1,6 2 407 2 500 3,9 2 550 2 601 2 653
       Palkat ja palkkiot 1 277 -0,9 1 307 2,3 1 344 1 388 3,3 1 416 1 444 1 473
       Henkilösivukulut 437 -5,0 427 -2,3 437 424 -2,9 432 441 450
   Henkilöstökulut 1 714 -2,0 1 734 1,2 1 780 1 812 1,8 1 848 1 885 1 923
       Asiakaspalvelujen ostot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
       Muut palvelujen ostot 160 8,1 169 5,6 141 160 13,5 163 166 170
   Palvelujen ostot yhteensä 160 8,1 169 5,6 141 160 13,5 163 166 170
   Aineet ja tavarat 133 54,7 94 -29,3 108 101 -6,5 103 105 107
   Avustukset 82 5,1 78 -4,9 90 85 -5,6 87 88 90
   Vuokrat 270 -0,7 310 14,8 270 303 12,2 309 315 322
   Muut kulut 27 -30,8 39 44,4 18 39 116,7 40 41 41
TOIMINTAKATE -1 948 -3,5 -2 004 2,9 -1 957 -2 075 6,0 -2 117 -2 159 -2 202
   Rahoituskulut ja -tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
VUOSIKATE -1 948 -3,5 -2 004 2,9 -1 957 -2 075 6,0 -2 117 -2 159 -2 202
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 -6,3 -6 -60,0 -6 -5 -16,7 -5 -5 -5
SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN TULOS -1 963 -3,5 -2 010 2,4 -1 963 -2 080 5,9 -2 122 -2 164 -2 207
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 963 -3,5 -2 010 2,4 -1 963 -2 080 5,9 -2 122 -2 164 -2 207

TP 2017 KS 2018

Muutos-%
TP-17/
ks-18

 
 
 
Mittarit/Tunnusluvut   
Mittarit/Tunnus-
luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA2018 ta-
voite 

TA 2019 

Asukas, asiakas      

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tulok-
set 

QPR –
järjestelmän 
kautta ei ole 
tullut palautetta 

Järjestelmän 
kautta on tullut 
yksittäisiä pa-
lautteita 

Asiakaspa-
lautteet on 
kerätty ja 
käsitelty 

Asiakastyyty-
väisyyden 
seuranta ja 
kehittäminen 

Asiakaskokemuk-
sen seuranta ja 
kehittäminen 

Valvontasuunni-
telman toteutumi-
nen valtakunnalli-
seen suunnitel-
maan nähden (%) 

Suunnitelmalli-
nen valvonta 
88 % (oma) ja 
28 % (valta-
kunnallinen) 

Toteuma 77 % 
omaan ja 29 % 
valtakunnalli-
seen tavoittee-
seen verrattu-
na 

Toteuma 66 
% omaan ja 
21 % valta-
kunnalliseen 
tavoitteeseen 
verrattuna 

100 % 100 % 

Lain mukaisten 
laboratoriopalvelu-
jen järjestäminen 
vuodesta 2015 

Savo-Karjalan 
ympäristötut-
kimus Oy:n 
toimipiste on 
aloittanut toi-

Laboratorion 
analyysipalve-
lut kilpailutettu 
ja Savo-
Karjalan ympä-

Riittävät labo-
ratoriopalve-
lut saatu 

Asiakkaan 
kannalta 
riittävät pal-
velut 

Asiakkaan kannalta 
riittävät palvelut 
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alkaen minnan Kajaa-
nissa v. 2015 

ristötutkimus 
Oy voitti kilpai-
lun  

 

Henkilöstö ja 
uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Sairauspoissaolo-
jen kehitys 
(tpv/HTV) 

11 tpv/HTV 12 tpv/HTV 12 tpv/HTV < 10 tpv/HTV < 10 tpv/HTV 

Työhyvinvointiky-
selyn kehitys; 
ilmapiiriosion  ka 
>4 

Ei toteutettu Esimiestoimin-
ta 4,1 

ilmapiiri 4,1 

Ei toteutettu Ilmapiiriosio 
ka >4 

Tulos >4  
(1-5) 

Täydennyskoulu-
tus pv/hlö 

5 pv/hlö 5 pv/hlö 5 pv/hlö  >5 pv/hlö >5 pv/hlö 

Johtaminen, pal-
veluiden järjes-
täminen ja tuo-
tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Asiakaskokemus 

 

Asiakaspalaut-
teet käsitelty 
(reklamaatioita 
2) 

Palautteet 
kerätty ja käsi-
telty henkilö-
kunnan kanssa 

Palautteet 
kerätty ja 
käsitelty hen-
kilökunnan 
kanssa 

Reklamaatioi-
ta 3 kpl 

Kerättyä tie-
toa asiakas-
kokemuksista  
(reklamaatioi-
ta <2 kpl) 

Jatketaan asiakas-
kokemuksen ke-
räämistä eri mene-
telmillä (reklamaati-
oita < 2 kpl) 

Kehityskeskuste-
lut (100 %) %-
osuus yli 1 v kes-
tävistä palvelus-
suhteista 

93 % 52 % 97 %  Toteutumis-
% 100 

Toteutumis-% 
80–100 % 

Toimivat palvelu-
ketjut 

Palveluketjuja 
päivitetty 

Päivitetty osit-
tain 

Osallistuttu 
päivittämi-
seen 

Palveluketju-
jen päivittä-
minen 

Keskeiset palvelu-
ketjut määritelty ja 
kuvantaminen aloi-
tettu 

Johdon katsel-
mukset toteutettu 

Ei toteutettu Ei toteutettu Ei toteutettu Johdon kat-
selmukset 
toteutetaan 1 
x/vuosi 

Johdon katselmuk-
set toteutettu 

Verkkosivut päivi-
tetty 

 

Verkkosivuja 
päivitetty 

Sivuja päivitet-
ty 

Verkkosivu-
jen päivittä-
misessä on 
oltu mukana.  
Palvelujen 
siirtoa verk-

Sähköisen 
asioinnin 
kehittäminen 

Sähköisen asioinnin 
lisääminen 
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koon kehitet-
ty 

Sähköinen rapor-
tointi onnistuu 

On osallistuttu 
valtakunnalli-
sen tiedonsiir-
tojärjestelmän 
kehitystyöhön 

Tiedonsiirto 
onnistuu osit-
tain ja kehittä-
mistyötä on 
jatkettu 

Toimittu val-
takunnallisten 
ohjeiden 
mukaisesti 

Tiedot saa-
daan siirret-
tyä jousta-
vasti eteen-
päin 

Tiedonsiirto valta-
kunnallisella rapor-
tointijärjestelmällä 
käytössä 

Työnjaon ja eri-
koistumisen kehit-
täminen 

Lakisääteisen 
näytteenoton 
toteuma 100 % 

On kehitetty 
toimintatapoja, 
työtä jatketaan 

Osallistuttu 
uudistustyö-
hön 

Yhtenäiset 
toimintatavat 
käytössä 

 

Sote- ja 
maakuntauu-
distustyöhön 
osallistumi-
nen 

 

Työohjeita päivite-
tään ja työnjakoa 
kehitetään toimi-
vuuden parantami-
seksi 

Osallistutaan sote- 
ja maakuntauudis-
tustyöhön 

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 
tavoite 

TA 2019 

Tilinpäätöksen 
vertailutiedot (toi-
mintakulut) 

kasvu -% -0,2 kasvu -% -4,7 kasvu -% -3,5 kasvu -% 2,4 kasvu -% 1,0 

Talousarvion to-
teutuminen 

89 % 93,4 % 94,6 % Tilinpäätös 
toteutuu talo-
usarvion 
mukaan 

Tilinpäätös toteutuu 
talousarvion mu-
kaan 

Ajantasainen hin-
nasto 

 Maksutaksa 
hyväksytty 
hallituksessa 
16.12.2015 § 
249 

Uusittu maksu-
taksa otettu 
käyttöön 
1.1.2016 alka-
en 

Uusittu mak-
sutaksa val-
misteltu ja 
otetaan käyt-
töön 1.1.2018 
alkaen 

Uusi hinnasto 
käytössä 

Lain mukainen 
maksullisuus toteu-
tuu 100 %:sti 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan suunnitelmakauden 2015 - 2019 mukaisen suunnitel-

man perusteella. Vuoden 2019 osalta huomioidaan keskusvirastojen päivitykset vuosille 2018 – 

2019. Päämääränä on valvonnan vaikuttavuus. Riskinarvioinnin kehittämistä jatketaan ohjelmi-

en mukaisesti. Riskinarvioinnilla pyritään takaamaan valvonnan vaikuttavuus rajallisilla resurs-

seilla. Suunnitelmallisen valvonnan osuus on noin yksi kolmasosa kaikesta valvonnasta. Muita 

tehtäviä ovat mm. ilmoitusten, hakemusten ja asiakkaiden yhteydenottojen käsittely, häiriöti-

lannesuunnitelman laatiminen, laatukäsikirjatyö, epidemiaselvitykset, asumisterveysasiat, si-
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dosryhmäyhteistyö ja lausunnot muille viranomaisille (kaavat, ympäristöluvat jne). Lisäksi asi-

antuntijana toimiminen, neuvonta ja ohjaus kuuluvat tehtäviin. Uuden suunnitelmakauden 

suunnitelma laaditaan vuoden loppupuolella. 

Oiva tarkastuksia jatketaan elintarvikevalvonnan kohteissa. Elintarvikelainsäädäntö uudistuu. 

Kokonaisuudistus on lausunnolla syksyllä 2018. Määräykset elintarvikkeista annettavista tie-

doista ovat uudistuneet.  Elintarvikevalvonnan valtakunnallisessa ohjauksessa tulee muutos. 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maamittauslaitoksen tieto-

tekniikan palvelukeskuksesta muodostavat Ruokaviraston. Se aloittaa toimintansa vuoden 

2019 alusta. Terveydensuojelussa talousveden laatuun vaikuttavia riskejä arvioidaan ja halli-

taan yhdessä talousvettä toimittavien laitosten kanssa uusiutuneen lainsäädännön mukaisesti. 

Uuden lainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajan velvollisuutena on omavalvonta. Koulujen 

tarkastuksia tehdään muiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistutaan sisäilmatyöryhmien työs-

kentelyyn kunnittain. Uuden tupakkalain (549/2016) mukaan tupakoiden lisäksi on tullut uusia 

tuotteita, jotka vaativat myyntilupakäsittelyn. Parveketupakointia voidaan rajoittaa tupakkalain 

nojalla. Parveketupakoinnin valvontaa tullaan hoitamaan Valviran antamien ohjeiden mukaises-

ti. Valvonnan painopisteenä on tupakointikieltojen ja –rajoitusten valvonta ravintoloissa sekä 

myynnin ja markkinoinnin valvonta. Tupakan myynnin maksullisuus on muuttunut veroluontei-

seksi ja myynti paikkakohtaisesta maksusta myyntipistekohtaiseksi. Tämä on vaikuttanut ym-

päristöterveydenhuollon tuloihin positiivisesti ja se vähentänyt maakunnallisten myyntipisteiden 

määrää. Tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja osallistutaan valtakunnallisen keskite-

tyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti- ja Kuti-liittymät sekä VATI -hanke). Tavoitteena 

on että vuonna 2019 kunnallisista tietojärjestelmistä siirrytään valtakunnalliseen  

VATI-järjestelmään. Se koskee suurinta osaa valvontatehtävistä. 

Eläinlääkintähuollossa jatketaan työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä. Päivystyksessä pää-

sääntöisesti eriytetään pien- ja suureläinpäivystys eläinlääkintähuoltolain hengen mukaisesti. 

Ulkopuolisia päivystäjiä ja sijaisia käytetään vähentämään praktikkoeläinlääkäreiden työn 

kuormittavuutta saatavuuden ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kuhmon praktik-

koeläinlääkärin virka täytetään vuoden 2019 alusta. Eläinlääkintähuolto saa vuoden 2019 aika-

na uudet tilat Paltamoon. Lisäksi Hyrynsalmelle suunnitellaan tilojen remontoimista vanhaan 

pesulakiinteistöön. 

Eläinlääkintähuollon laatukäsikirjan päivitys osana ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjaa 

valmistuu kevään 2019 aikana. Laatukäsikirjan päivitykseen oleellisena osana kuuluu työohjei-

den määrän lisääminen. Erityisesti sijaisten perehdytykseen ja perehdytysmateriaaliin kiinnite-

tään huomiota. 
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Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen. Ympäristöterveydenhuollon henki-

löstö osallistuu usean työryhmän toimintaan. 

Näytteet tutkitutetaan pääasiassa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Labo-

ratorio on valittu kilpailutuksen perusteella analyysipalvelujen toimittajaksi 31.5.2020 saakka. 

Harkinnanvaraista näytteenottoa on vähennetty.  Näytteenotto tullaan jatkossakin tekemään 

projektiluonteisena niin, että se kohdennetaan johonkin tiettyyn riskialttiiseen elintarvikeryh-

mään tai valvontakohdetyyppiin. Laboratoriotoiminnan sujuvuutta pyritään parantamaan yhteis-

työllä. 

 

5 TYTÄRYHTIÖ 

5.1 Kainuunmeren Työterveys Oy 

Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Eija Alatalo 

 

1. Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten työnantajien ja työntekijöiden työhyvinvointia. Järjestäm-

me vastuullamme olevat työterveyshuollon palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikutta-

vasti. 

2. Palvelujen nykytilan kuvaus 

Työterveyshuollon yhtiöittämisvalmistelut on käynnistetty ja Kainuunmeren Työterveys Oy aloit-

taa toimintansa 1.1.2019. Yhtiöittämistyöryhmä on kokoontunut ja valmistelut jatkuvat. 

Henkilöstön kanssa on suunniteltu tulevan yhtiön strategia ja kehittämiskohteet.  

Palveluiden osalta on laajennettu videovastaanottoja/etävastaanottoja psykologien lisäksi myös 

työfysioterapeuteille. Pilottikokeilussa on myös lääkäreiden ilta- ja viikonloppuvastaanotot. 

Omasotessa työterveyshuollon sivustolla on verkkokursseja, joihin voi tutustua oma-

aloitteisesti tai ohjauksen kautta. Yritysasiakkaille Työnantajan Extranetissä on esimiehille mm. 

verkkovalmennuksia, chat ja raportteja. Chatin kautta tuotamme palveluohjausta asiakkaille 

terveyskysymyksissä ja esimiestukea esimiestyön haasteissa. Palveluiden käyttäjien chat on 

omasotessa ja esimiesten chat Työnantajan Extranetissä. 

Moniammattillinen kiputiimi on käynnistynyt ja kivunhoidon prosessi on toiminnassa. 
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3. Toimintaympäristön muutokset 

Työterveyshuollon toiminta jatkuu osakeyhtiönä. Lainsäädännöllinen muutos (HE 212/ 2016) 

velvoittaa kunnalliset työterveyshuollot yhtiöittämään toimintansa vuoden 2019 alusta, mikäli 

myydään sairaanhoitopalveluita muille kuin omistajataholle. Kainuunmeren Työterveys Oy:n 

omistajina ovat Kainuun sote ja kunnat. Toiminnasta vastaa 5 jäseninen hallitus, jossa Kainuun 

sotella on 3 paikkaa ja kunnilla 2 paikkaa. Kunnat valitsevat edustajansa, jotka osallistuvat pää-

töksentekoon vuorotellen määräajaksi. 

4. Palvelulinjaukset 2019- 2021 

Toiminnan painopisteenä on työterveyshuollon ennaltaehkäisevät palvelut.Ennaltaehkäisevän 

työn avulla tuemme työntekijän työssä selviytymistä sekä ennaltaehkäisemme ennenaikaista 

eläköitymistä. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto toimii hyvän työterve-

yshuoltokäytännön mukaisesti. 

5. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Raportointivastuussa toimitusjohtaja 

Olemme aito kainuulainen työterveys, joka toimii yrityksen työkykyjohtamisen ja työntekijän 

työkyvyn tukena. Toimintamme tavoitteena on tuottaa moniammatillisesti hyvän työterveyshuol-

tokäytännön mukaisia palveluja laadukkaasti ja edullisesti yhteistyössä yritysten kanssa sekä 

toteuttaa vuosittainen talousarvio tavoite. 

Keskeisin riski on omistajien irtisanoutuminen toiminnasta, joka aiheuttaa muutoksia henkilös-

tömäärään ja talouden toteutumiseen. Riski on myös riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön 

saatavuus. Erityisesti työterveyshuollon erikoislääkäreiden riittävä määrä on haaste. 



145 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Yritys

Tulosyksikkö
100021 Kainuunmeren 
Työterveys Oy

Tilinumero

Tilinpäätös
2015

TA 
Muutosten 
jälkeen
2016

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TILI11 TOIMINTATUOTOT 5 344 589 5 803 150 5 921 000 5 310 600 5 620 000 5 481 000 5 563 000

TILI39 HENKILÖSTÖKULUT -2 639 648 -2 818 562 -2 862 600 -2 500 000 -2400000 -2600000 -2639000

TILI40 PALVELUJEN  OSTOT -2 481 099 -2 293 586 -1 995 200 -2 037 500 -2441000 -2120000 -2162400

TILI41 AINEET, TARVIKKEET J -80 792 -107 420 -156 500 -159 000 -162000 -164000 -166000

 

TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT -293 464 -334 990 -370 400 -336 800 -413000 -345000 -347000

TILI13 TOIMINTAKULUT -5 495 004 -5 554 558 -5 384 700 -5 033 300 -5416000 -5229000 -5314400

TILI7 TOIMINTAKATE -150 414 248 592 536 300 277 300 204 000 252 000 248 600

TILI59 RAHOITUSTUOTOT JA -K 707 -300 500 -3 100 -3500 -3500 -3500

TILI8 VUOSIKATE -149 707 248 592 235 800 274 200 200 500 248 500 245 100

TILI65
POISTOT JA 
ARVONALEN -52 071 -65 267 -50 000 -34 000 -34000 -34000 -34000

TILI9 TILIKAUDEN TULOS -201 778 183 325 185 800 240 200 166 500 214 500 211 100

TILI73
VARAUSTEN JA 
RAHASTO 40 000

TILI10 TULOSLASKELMA -161 778 183 325

TILIIII
KUNNAN 
TULOSLASKELMA -161 778 183 325  
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            Liite 1 

 

KUNTIEN LASKENNALLINEN VERORAHOITUS 2018  

Prosenttiosuus laskennallisesta perusteesta
TALOUSARVIO 2019 276 000 000 Verot 30.10.2018
Laskennallinen Sotelle ja loput: Valtionos. 31.12.2017  Maksuosuus kiinteä, joka jakautuu tulojen suhteessa
- 50 % asukasluvun perusteella ja  
- 50 % verorahoituksen perusteella (t-2)

30.10.2018 50 % 50 %

Kunta
Asukasluku 

2017
Verotulot 2017 

= t-2 
Valtionosuudet - 

STM
Verorahoitus 

yhteensä

STM Vos sotelle: 
Prosenttiosuus 
laskennallisesta 

perusteesta

%-OSUUS 
VERORAHOI-
TUKSESTA EURO-0SUUS

MAKSUOSUUS 
SOTELLE € /as M uutos 2017-2018

M aksuosuussuhde 
2018 Kunta

Tasausrahast
o

 Kunnan 
% 

osuus

Hyrynsalmi         2 326 7 479 575 5 307 634 12 787 209 5 424 104 3 557 518 2 910 865 11 892 488 5 113 432 518 4,40 Hyrynsalmi 40 430 4,04
Kajaani          37 239 135 214 561 24 734 775 159 949 336 39 451 210 44 499 367 46 602 630 130 553 208 3 506 3 470 633 48,35 Kajaani       442 065 44,21
Kuhmo              8 499 27 692 061 13 202 158 40 894 219 15 323 594 11 377 146 10 636 047 37 336 787 4 393 802 500 13,83 Kuhmo        129 721 12,97
Paltamo            3 435 10 269 909 4 606 855 14 876 764 6 309 430 4 138 852 4 298 720 14 747 002 4 293 474 408 5,46 Paltamo      50 834 5,08
Ristijärvi         1 317 4 527 935 1 716 537 6 244 472 3 627 643 1 737 269 1 648 156 7 013 068 5 325 -63 732 2,60 Puolanka    49 706 4,97
Sotkamo            10 423 38 095 331 8 911 628 47 006 959 12 281 685 13 077 766 13 043 831 38 403 282 3 684 838 939 14,22 Ristijärvi     25 594 2,56
Suomussalmi      8 051 26 179 532 12 739 858 38 919 390 15 151 038 10 827 730 10 075 399 36 054 167 4 478 44 734 13,35 Sotkamo     131 800 13,18

71 290 249 458 904 71 219 445 320 678 349 97 568 704 89 215 648 89 215 648 276 000 000 3 872 6 000 000 102,22 Suomussalm 129 850 12,99
1 000 000 100,00

Ehdotettu maksuosuus, € 276 000 000 ta-2019
Laskennallinen Sotelle 97 568 704
Loppuosa 178 431 296  
50 % / verorahoituksesta 27,82 % 89 215 648 Kunnallisvero 2017, kiinteistövero 2018, yhteisövero 2017
50 % / asukasluku  €/as 1251 89 215 648   

 

 

            Liite 2 

STM:n valtionosuuden erottaminen peruspalvelujen valtionosuudesta  

22.10.2018

2017 2018
Muut Prosenttiosuus Muut Valtionos.

STM:n osuus valtionosuu- laskennalliseta STM:n osuus valtionosuu- yhteensä
2017 det perusteesta 2018 det (korjattuna)

Hy ry nsalmi 5 157 023 5 420 599 83,2 5 424 104 5 307 634 10 731 738
Kajaani 39 328 856 24 789 677 72,9 39 451 210 24 734 775 64 185 985
Kuhmo 15 080 788 13 447 381 78,4 15 323 594 13 202 158 28 525 752
Paltamo 6 055 406 4 730 352 76,0 6 309 430 4 606 855 10 916 285
Puolanka 6 635 547 6 083 289 81,7 6 351 882 6 076 062 12 427 944
Ristijärv i 3 753 777 1 870 096 83,7 3 627 643 1 716 537 5 344 180
Sotkamo 12 335 736 9 392 714 72,4 12 281 685 8 911 628 21 193 313
Suomussalmi 15 650 713 12 986 279 80,1 15 151 038 12 739 858 27 890 896

103 997 845 78 720 389 103 920 586 77 295 507 181 216 093   
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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

Kuntien valtionosuudet vuonna 2018 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2018
Vuoden 2018 kuntajaolla
Lähde: VM 28.12.2017 talousarvio 2019

Kunta Asukas- Ikärakenteen Sairastavuuden Muiden Kunnan Kunnan Laskennallisten Lisä- Valtion- V. 2015 Verotuloihin Kunnan
luku perusteella perusteella laskennallisten peruspalvelujen omarahoitus- kustannusten ja osat osuuteen Järjestelmä- perustuva perus-

31.12.2016 määräytyvä määräytyvä kustannusten valtionosuuden osuus omarahoitus- tehtävät muutoksen valtion- palvelujen
laskennallinen laskennallinen perusteella laskennallinen osuuden vähenn. tasaus osuuden valtionosuus

kustannus kustannus määräytyvä kustannus erotus ja lisäykset tasaus (ml.osakunta-
yhteensä yhteensä kustannus yhteensä 3 599,08 (=valtion osuus netto (tulopohjan liitokset)

yhteensä euroa/asukas laskennallisiin tasaus) vuonna 2017
euroa euroa euroa euroa kustannuksiin) euroa euroa euroa euroa euroa

Kaikki kunnat 74 803 260 232 480 118 709 020 26 751 556 405 693 056 269 221 982 136 471 074 16 799 458 19 315 818 0 41 180 231 213 766 581

Hyrynsalmi         2 406 8 613 668 5 172 131 1 392 943 15 178 742 8 659 386 6 519 356 2 318 963 917 142 0 2 071 529 11 826 990
Kajaani            37 521 127 094 362 54 542 637 7 520 968 189 157 967 135 041 081 54 116 886 2 351 131 7 033 324 0 15 350 320 78 851 661
Kuhmo              8 647 30 390 320 15 274 588 5 001 738 50 666 646 31 121 245 19 545 401 3 817 025 3 214 921 0 6 170 212 32 747 559
Paltamo            3 491 12 671 386 6 956 939 1 237 945 20 866 270 12 564 388 8 301 882 164 171 1 234 061 0 3 208 623 12 908 737
Puolanka           2 735 9 418 608 5 924 560 2 274 957 17 618 125 9 843 484 7 774 641 2 956 372 928 227 0 2 191 463 13 850 703
Ristijärvi         1 345 5 363 325 3 052 392 759 148 9 174 865 4 840 763 4 334 102 215 208 561 447 0 939 882 6 050 639
Sotkamo            10 471 37 350 897 13 947 550 3 351 173 54 649 620 37 685 967 16 963 653 1 254 292 2 621 108 0 5 036 228 25 875 281
Suomussalmi        8 187 29 329 914 13 838 223 5 212 684 48 380 821 29 465 668 18 915 153 3 722 296 2 805 588 0 6 211 974 31 655 011

 

 

 

 

 

 

 



148 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 



149 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 



150 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄ 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
PL 400 

87070 Kainuu 
Puh. vaihde 08 61 561 

S-posti kirjaamo@kainuu.fi 
 

 

 

 

 

 

 


